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UltradŸwiêkowy Miernik Pomiaru Paliwa UMPP-2A
sonda analogowa

PRZEZNACZENIE
  UltradŸwiêkowa sonda UMPP-2A  s³u¿y do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach pojazdów i maszyn napêdzanych 
olejem napêdowym. Sonda znajduje zastosowanie w systemach monitoringu zu¿ycia paliwa. Jest ona urz¹dzeniem 
prostym w obs³udze i bezpiecznym w u¿ytkowaniu. 

ZASADA DZIA£ANIA i BUDOWA 
   W pomiarach sonda wykorzystuje w³aœciwoœci ultradŸwiêków.  Przedstawiony na rysunku modu³ przetwornika emituje do 
œrodowiska jakim jest olej napêdowy falê ultradŸwiêkow¹ a nastêpnie odbiera sygna³ echa. Okreœlenie poziomu  odbywa 
siê na podstawie pomiaru czasu powrotu echa odbitego od powierzchni paliwa. Sonda posiada wzorzec d³ugoœci - na rys. 
oznaczony jako rurka wzorcowa - jego obecnoœæ pozwala na kompensacjê wyniku pomiaru przy zmianach: gêstoœci, 
temperatury i ciœnienia. Mo¿liwoœæ sta³ego wzorcowania sondy w mierzonym paliwie powoduje, ¿e pomiary sondy s¹ 
zawsze stabilne i niewra¿liwe na zmiany rodzaju paliwa. W praktyce oznacza to dok³adne pomiary paliw letnich, zimowych i 
BIO-paliw.
  Budowa sondy zapewnia stopieñ ochrony IP68. Aluminiowy korpus - obudowa elektroniki - pokryty jest galwaniczn¹ 
pow³ok¹ antykorozyjn¹. Zastosowane elementy z tworzyw sztucznych oraz przewody sa wykonane z materia³ów 
olejoodpornych. Przewód po³¹czeniowy jest chroniony dwumetrowym odcinkiem peszla. Konstrukcja mechaniczna modu³u 
przetworników zapewnia samoczynne czyszczenie sondy z osadów. Dodatkowym elementem ochronnym jest znajduj¹cy 
siê na wyposa¿eniu rêkaw z siatki filtruj¹cej.
  Standardowo sonda jest wyposa¿ona w rurkê  pomiarow¹ o d³ugoœci 800 mm, sondy mo¿na zamawiaæ z rurk¹ o d³ugoœci  
1000 mm.    
  Sonda posiada napiêciowy sygna³ wyjœciowy, którego wartoœæ jest proporcjonalna do zmierzonej wysokoœci cieczy w 
zbiorniku. Oprogramowanie sondy analogowej przewiduje mo¿liwoœæ dostosowania pe³nego zakresu 0_10V dla sondy ze 
skrócon¹ rurk¹ pomiarow¹. Ta cecha sondy pozwala na pe³ne wykorzystanie wejœcia rejestratora, a tym samym wiêksz¹ 
dok³adnoœæ rejestrowanych pomiarów. Dostosowanie pe³nego zakresu do d³ugoœci rurki mo¿liwe jest  po wykonaniu 
operacji przeskalowania wyjœcia sondy.

- strefa martwa*:                                                        max  33 mm
- masa sondy:                                                            0,65  kg ( sonda, wyposa¿enie, kabel )

Urz¹dzenie posiada œwiadectwo homologacji    E20 10R-04  4082

Dane techniczne :

- napiêcie zasilania :                                                 18 … 30 V dc ( nominalne 24V dc ) 
- maksymalny pobór pr¹du ze Ÿród³a zasilania :       20 mA
- sygna³ wyjœciowy :                                                  napiêcie
- standard  sygna³u wyjœciowego :                            0_10V
- zakres pomiarowy s³upa cieczy :                            33 do 1000 mm
- dok³adnoœæ pomiaru s³upa cieczy :                         1 %
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-

- wysoka niezawodnoœæ

- du¿a dok³adnoœæ

- prosty monta¿

- pomiar do 1000 mm

Korpus sondy 70/70/20 d³./szer./wys.
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