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Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok firmy NIVELCO.  

Sme presvedčený, že Vám bude slúžiť k plnej spokojnosti! 

 
1.  ÚVOD 
Kompaktný, programovateľný, dvojvodičový, kapacitný prístroj NIVOCAP slúži na meranie hladiny a objemu vodivých a nevodivých kvapalín a aj sypkých 
materiálov. 
 
PRINCÍP  MERANIA 
Snímacia elektróda prístroja a vodivá nádrž (v prípade nevodivej nádrže, pomocná elektróda) pracujú na princípe kondenzátora.  
Ak je nádrž prázdna, kapacita C = C0 = 0, lebo dielektrická konštanta vzduchu je εr =1. V momente, keď priestor nádrže začne vypĺňať médium s vyššou 
dielektrickou konštantou, kapacita sa začne meniť resp. zvyšovať v závislosti od stúpajúcej hladiny. Snímač túto kapacitu registruje a prevádza ju na výstupný signál.  
Pretože hodnota kapacity závisí aj od vzdialenosti elektród, je nutné aby meracia a pomocná elektróda (resp. stena nádrže) boli rovnobežné. Preto napr. Pri 
atypickej alebo valcovitej ležatej nádrži je nutné použiť pomocnú elektródu aj keď samotná nádrž je vodivá.   
Základný bod programovania je nastavenie dvoch rôznych hladín (tzv. učenie), ktoré určujú merací rozsah, a to z toho dôvodu, že snímač nemeria absolútnu 
hladinu.  
Nevhodne zvolený snímač a príliš nízka hodnota dielektrickej konštanty výrazne skresľuje meranie.  
Pri vodivých médiách (napr. voda, kyseliny, vodné roztoky, atď.), hodnota dielektrickej konštanty nie je rozhodujúca ale je nutné použiť snímač s izolovanou 
elektródou.  V prípade nevodivých médií je možné použiť snímač s izolovanou aj neizolovanou elektródou ale podmienka merania je, že relatívna dielektrická 
konštanta εr > 1,5 
 
MERANIE OBJEMU A HMOTNOSTI 
V pamäti prístroja sú uložené vzťahy na výpočet objemu najčastejšie používaných nádrží. Takto v závislosti od výšky hladiny a vhodným naprogramovaním 
docielime indikáciu a vysielanie hodnoty objemu média.  
 
LINEARIZÁCIA 
Ak závislosť medzi kapacitou a výškou hladiny média je nelineárna, je vhodné použiť snímač s koaxiálnou (pomocnou) elektródou alebo využiť možnosť linearizácie. 
V prípade linearizácie sa k meraciemu rozsahu 0 až 100% a k nameranej kapacite priradia výstupné hodnoty ktoré si užívateľ vyberie z danej tabuľky alebo si ich 
sám nadefinuje. Prístroj si následne hodnoty vypočítava lineárnou interpoláciou. 
 
 
2.  OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 

NIVOCAP C     -      -   * 
                

                    
                    
                  
                    
                    

   Dĺžka elektród  Funkcia Kód 
 

Typ elektródy Kód 
 

Materiál hlavice Kód 
 Kód Tyč Kód  

Výstup / Ex Kód 

Vysielač  T  Tyč / izolovaná G 1”  R  Hliník  2  0 0 m 0 m 0  4 ... 20 mA / štandard 2 
Vysielač + indikátor B  Tyč / neizolovaná G 1”  P  Plast  3  1 1 m 0,1m 1  4 ... 20 mA+HART/štandard 4 
Vysielač na vysokotepl.apl. H  Lano / izolované G 1”  K     2 2 m : :  4 ... 20 mA / Ex  6 

 Lano / neizolované G 1”  L     3 3 m 0,9m 9  4 … 20 mA + HART / Ex 8 Vysielač na vysokotepl.apl. 
+ indikátor P 

 Ťažké lano / izolované G 1 ½”  N              
 Tyč / izolovaná 1” NPT  A       Lano       
 Tyč / neizolovaná 1” NPT C     0 0 m 0 m 0   

   Lano / izolované 1” NPT E     1 10 m 1 m 1  
Lano / neizolované 1” NPT G     2 20 m : :     Ťažké lano / izolované 1 ½” NPT J       9 m 9  

* Pri Ex prevedení sa za obj. 
kódom píše označenie Ex. 
Prístroje do výbušného 
prostredia Ex nevhodné na 
vysokoteplotné aplikácie. 

 

 
 
 
PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU: HART MODEM  SAT - 303 
                                                                               INDIKÁTOR  SAP - 202 
                                                                              ZÁVAŽIE K LANOVEJ ELEKTRÓDE CTK-103-0M-40001 
                                                                              ZÁVAŽIE K ŤAŽKEJ LANOVEJ ELEKTRÓDE CTN-103-0M-40000 
 
 
 

   POMOCNÁ (KOAXIÁLNA) ELEKTRÓDA          NIVOCAP C     - 1     - 0  
            

          
          

MECHANICKÉ PRIPOJENIE KÓD  ELEKTRÓDA KÓD DĹŽKA  
Bez krabice G 1 ½” A   Kód Tyč Kód  

Bez krabice NPT 1 ½” D  
Rúra  F 

 0 0 m 0 m 0  
S krabicou G 1” F   1 1 m 0,1 m 1  

S krabicou NPT 1” E  Tyč  P  2 2 m : :  
      3 3 m : :  
        0,9 m 9  

 
 
Nie všetky kombinácie sú možné!!! 
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3.  TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Tyčová elektróda Lanová elektróda Ťažká lanová elektróda 
Merací rozsah 0,2 ... 3 m 1 ... 20 m 

Závitová časť Nerezová oceľ (DIN 1.4571) Materiál 
zmáčaných  
častí Elektróda Nerez oceľ DIN 1.4301 s čiastočnou alebo 

úplnou PFA izoláciou 
Oceľové lano s čiastočnou alebo úplnou 

FEP izoláciou 
Oceľové lano s čiastočnou alebo úplnou 

PE izoláciou 
Krabica Farbená hliníková zliatina (AlSi12) alebo Plast (PBT) 
Teplota média (viď  teplotný diagram) štandard: -30 °C ... +130 °C, vysoko teplotná: – 30 °C ... +200 °C – 30 °C ... +80 °C 
Tlak média (viď  tlakový diagram) max. 4 MPa (40 bar) +20 °C  max. 1,6 MPa (16 bar) 
Teplota okolia (viď  teplotný diagram)  -25 °C ... + 70 °C 
Maximálne mechanické zaťaženie – 7,7 kN 45 kN 
Nasýtenosť kapacity izolovanej sondy ~600 pF/m ~200 pF/m ~600 pF/m 

Analógový: 4 ... 20 mA, dvojvodičový (3,9 … 20,5 mA),  
Rmax = Ut – 11,4 V / 0,02 A galvanicky oddelený, s prepäťovou ochranou  

Testovací slučkový prúd s 2 mm svorkami, výstupné napätie: 1 mV / 1 mA 
Indikátor SAP-202: 6-miestny LCD displej  

Výstupy 

Sériový linkový výstup: HART rozhranie, zaťažovací odpor ≥ 250 ohm 
Napäťový výstup na kontrolu prúdového výstupu El. napätie na sériovom rezistore: 1 mV / 1 mA 
Rozsah kapacity 0 pF ... 5 nF 
Minimálny vysielací rozsah kapacity  10 pF, alebo 10% (min. SPAN) 
Časová konštanta (tlmenie) 0, 3, 6, 10, 30,  60, 100, 300 s 
Hlásenie chyby Blikaním LED diód COM alebo VALID LED a nastavením výstupu poruchového prúdu (3,8 alebo 22 mA) 
Napájanie / Spotreba  12 ... 36 V DC,  max. 22 mA / 48 … 800 mW 
Presnosť   ± 0,3 % (z meracieho rozsahu) 
Teplotná chyba ± 0,02% / °C 

Elektrické pripojenie Cez priechodku Pg 16 alebo M 20 x 1,5, priemer kábla  ∅   8 ... 15 mm, resp. ∅  6 ... 12 mm pre normálne prevedenie,  
∅   9,5... ∅  10 mm pre Ex prevedenie, prierez jednej žily kábla S = 0,5 … 1,5 mm2 

Mechanické pripojenie 1" NPT alebo G 1“ vonkajší závit 1 ½" NPT alebo G 1 ½“  
Krytie Snímač: IP 68, Hlavica: IP 67 
Elektrická ochrana Trieda III.  
Hmotnosť 2,3 kg s 0,5 m elektródou 1,9 kg  s 3 m elektródou 4,5 kg s 3 m elektródou 

 
TEPLOTNÉ DIAGRAMY TLAKOVÝ DIAGRAM 

  
NORMÁLNE ELEKTRÓDY VYSOKOTEPLOTNÉ ELEKTRÓDY  

 

3.1.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE PRE EX PREVEDENIE 
Certifikát   II1G   EEx ia IIB T6  
Elektrické hodnoty  Ci ≤ 30 nF, Li ≤ 100 µH, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 80 mA, Pi  ≤ 0,8 W  
Napájacie údaje Uo < 30 V, Io < 80 mA, Po < 0,8 W.  

 

3.2.  PODMIENKY POUŽITIA EX PRÍSTROJA 
 Tabuľka dovolených teplôt 
1. Prístroj s certifikátom EEx ia IIB alebo EEx ia IIC použiť s vyhodnocovačom vhodným do výbušného 

prostredia. Teploná trieda T6 

2. Nádrž a snímač hladiny treba zapojiť na EP (ekvipotenciálne) tienenie medeným vodičom o priereze S ≥ 
4 mm2  Tokolia 70 °C 

3. Teflónový poťah tyče alebo lana sa staticky napĺňa, preto  Tmédia 80 °C 
 
• Prístroj je možné použiť len v takom médiu, v ktorom merný odpor média pri najnepriaznivejších podmienkach neprekročí hodnotu 104 Ωm. 
• Rýchlosť plnenia a vyprázdňovania nádrže je nutné zvoliť primerane k meranému médiu. 
• Prúdový obvod snímača musí byť uzemnený, iskrovo bezpečný prúdový obvod treba zabezpečiť ekvipotenciálnym tienením. Medzi snímačom a iskrovo 

bezpečnou bariérou (inštalovaná v nevýbušnom prostredí) musí byť  vzdialenosť L < 100 metrov.  

 

3.3.  INDIKÁTOR SAP – 202 
 

Indikátor 6 miestny LCD – dsplej (znaky, hodnoty, jednotky, stĺpcový diagram) 
Teplota okolia   -25 °C…+70 °C 
Materiál hlavice (krabice) Plast ABS 
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3.4.  ROZMERY 
 

TYČOVÁ ELEKTRÓDA LANOVÁ ELEKTRÓDA ŤAŽKÁ LANOVÁ ELEKTRÓDA VYSOKO TEPLOTNÁ TYČOVÁ 
ELEKTRÓDA 

CT -2, 3 -  
CB -2, 3 -  

CT -2, 3 -  
CB -2, 3 -  

CT -2, 3 -  
CB -2, 3 -  

CH -2 -  
CP -2 -  

13
6

89

∅  14
(∅  12)

L N

 

13
6

L N

89

∅  5
(∅  2,5)

 
11

9

89

∅  16

L N
 

19
1

89

∅  14
(∅  12)

L N

  

 
 

INDIKÁTOR HART MODEM POMOCNÁ ELEKTRÓDA 
SAP-202 SAT-303 C F-1 -0 

56

COM VALID

46

t       °F  sec  min   hour  day

    LEV      VOL                  %       mA 

PROG                                                  FAIL

 
79

39

9,
5 40

21

  

 
 

3.5.  PRÍSLUŠENSTVO 
 
• Záručný list  
• Užívateľský a programovací manuál 
• Prehlásenie od výrobcu 
• 2 ks prechodiek Pg 16  

 

3.6.  ÚDRŽBA A OPRAVA PRÍSTROJA 
 
Prístroje NIVOCAP nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. 
Záručný a pozáručný servis vykonáva len autorizovaný predajca NIVELCO.  
Prístroj vrátený späť na opravu musí riadne očistený resp. dezinfikovaný od nečistôt.  
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4.  ZABUDOVANIE DO TECHNOLOGICKÉHO PROCESU 
 

4.1.  MONTÁŽ A ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 
 
MONTÁŽ 
Podmienka merania je, aby zmena hladiny bola zhodná so zmenou kapacity, preto treba elektródu namontovať rovnobežne s nádržou. Pri nevodivých médiách je 
nutné použiť pomocnú elektródu. 
NIVOCAP snímače je možné k nádrži pripojiť so závitom 1" (SW = 41 – šesťhranným kľúčom) alebo 1½” (SW = 55 – šesťhranným kľúčom). 
Lanovú elektródu sa odporúča na jej konci upevniť na dno nádrže alebo použiť závažie.  
Snímaciu elektródu treba umiestniť rovnobežne s pomocnou elektródou. 
 

SNÍMAČ A KOVOVÁ NÁDRŽ AKO POMOCNÁ 
ELEKTRÓDA 

SNÍMAČ A POMOCNÁ (KOAXIÁLNA) 
ELEKTRÓDA SNÍMAČ A POMOCNÁ SONDA S KRABICOU 

MERANIE SYPKÉHO MATERIÁLU S ŤAŽKOU 
LANOVOU ELEKTRÓDOU A KOVOVÁ NÁDRŽ 

AKO POMOCNÁ ELEKTRÓDA 

                                                      

 
 
TEPLOTA 
Prístroj je nutné chrániť pred priamym slnečným svetlom. 

 
ZAPOJENIE 
• Skontrolujte a zabezpečte aby kábel nebol pripojený na napätie. 
• Na vnútorných pripojovacích svorkách je možný vznik elektrostatického napätia, ktoré 

môže prístroj poškodiť. Takýmto javom sa odporúča vyhnúť (napr. pred demontážou 
veka sa rukou dotknite uzemňovacieho bodu v záujme odvedenia elektrostatického 
napätia). 

• Po odskrutkovaní veka a vybratí indikátora je možné zapojiť kábel (odporúčaný typ 
kábla: tienený, dvojvodičový, prierez žíl 0,5 ... 1,5 mm2). Tienenie zapojiť na vonkajšiu 
alebo vnútornú uzemňovaciu  svorku.  

• Po pripojení el. napätia je možné vykonať nastavenie prístroja. 
Po zapojení a nastavení skontrolujeme priechodky a zaskrutkujeme veko.  

 

 

4.2.  KONTROLA PRÚDOVEJ SLUČKY 
Po odskrutkovaní veka a vybratí indikátora, je možné cez konektory prístroja (viď obrázok hore), odmerať aktuálnu hodnotu prúdu v prúdovej slučke s presnosťou 
~ 0,5%.   
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5.  PROGRAMOVANIE 
V dôsledku toho, že kapacitný snímač nemeria absolútnu hodnotu hladiny, základný krok programovania je nastavenie dvoch rozdielnych hladín (tzv. učenie), 
ktorými sa prístroj „naučí svoj pracovný priestor“ (tvar nádrže, médium, atď.).  
Toto „učenie“ sa programuje bez indikátora (5.1), alebo rýchlym programovaním QUICKSET (5.2.4) kde sa k hladinám priradia hodnoty 4 a 20 mA, presnejšie k 0% 
a 100% sa priradí prúdový výstup. Pri prístroji bez indikátora bude prúdový výstup úmerný meranej hladine. Pri rýchlom programovaní QUICKSET bude na 
indikátore zobrazovaná len percentuálna hodnota hladiny.  
V použitom meracom móde - hladina, hladina v %, objem alebo objem v % (v P01 sa a≠0) – je hlavné aby indikátor zobrazoval jednotku hladiny [napr. m] resp. 
objemu [napr. m3], a je potrebné z linearizačnej tabuľky vybrať aspoň dva páry hodnôt (0% a zodpovedajúca minimálna hladina napr. v metroch, takisto 100% a 
zodpovedajúca hladina napr. v metroch) a zapísať ich do pamäte. Samozrejme, linearizácia musí byť aktivovaná (viď strana 30 P47 a P48). 
Prístroj je možné naprogramovať aj v inverznom móde (4 mA - plná nádrž a 20 mA - prázdna nádrž). 
• Programovanie bez indikátora (viď  kapitolu 5.1) 

Je možné naprogramovať základné funkcie: minimálnu a maximálnu hladinu, prúdový výstup 4 a 20 mA k zvoleným hladinám, poruchové hlásenie a časovú 
konštantu sledovania hladiny.  

• Programovanie s indikátorom SAP-202 (viď kapitolu 5.2) 
− Rýchle programovanie – QUICKSET – je možné naprogramovať 4 základné parametre (viď kapitolu 5.2.4.). Indikátor, mimo nastavených parametrov, slúži aj 

na zobrazenie hladiny a objemu (len percentuálne hodnoty!). 
− Úplné programovanie (viď kapitolu 5.2.5.) – je možné naprogramovať všetky parametre (konfigurácia merania, výstupy, optimalizácia merania, zapísanie 11 

tvarov nádrží, 32 bodová linearizácia meraných parametrov so zobrazovaním jednotiek na indikátore. 
Počas programovania a nastavovania prístroj nepretržite sníma podľa predchádzajúcich parametrov. Nové nastavené parametre sú platné až po ich uložení! Ak sa 
nové parametre neuložia, po 30 minútach sa prístroj automaticky vráti do meracieho módu a modifikované údaje sa stratia.  
 
VÝROBNÉ NASTAVENIE  
Prúdový výstup 4 mA sa zhoduje s 0% - minimálna hladina, 20 mA sa zhoduje so 100% - maximálna hladina. V prípade poruchy prúdového výstupu – 22 mA. 
Tlmenie resp. časová konštanta (damping) – 10 s.  
 
 

5.1.  PROGRAMOVANIE BEZ SAP – 202 
 
PROGRAMOVACIE MOŽNOSTI 
• Priradenie prúdového výstupu 4 mA (priamo) k minimálnej hladine (0%) 
• Priradenie prúdového výstupu 20 mA (priamo) k maximálnej hladine (100%) 
• Priradenie prúdového výstupu 4 mA (nepriamo) k minimálnej hladine (0%) pomocou  

nameranej hladiny       
• Priradenie prúdového výstupu 20 mA (nepriamo) k maximálnej hladine (100%) pomocou 

nameranej hladiny  
• Hlásenie chyby prúdového výstupu:  3,8 mA alebo 22 mA 
• Nastavenie časovej konštanty – tlmenia: (3 s, 10 s, 60 s) 
• Návrat na výrobné nastavenie  
Poznámka: prúdový výstup je možné nastaviť aj v inverznom móde: 4 mA = 100%(max.), 20 mA = 0% (min.)  

 
 
Postup programovania: tlačidlá stláčajte v určenom poradí a popritom sledujte stavy LED diód. Stavy LED diód sú nasledovné: 

 = LED nesvieti,      = LED bliká,      = LED svieti,       = LED diódy blikajú striedavo,     = nie je dôležité (nevšímať si) 

 
Priradenie výstupného prúdu (priamo) k minimálnej a maximálnej hladiny 
 
Priradenie 4 mA k minimálnej hladine, 0%  (alebo k maximálnej hladine v inverznom móde) 
Nastavte v nádrži požadovanú minimálnu (maximálnu) hladinu 

OPERÁCIA STAV LED - DIÓD 
1)  Stlačte tlačidlo  a držte   =  NIVOCAP v programovacom móde 
2) Stlačte aj tlačidlo  a držte   =  Programovanie hladiny prislúchajúcej k 4 mA   
3)  Pustite tlačidlá   =  Koniec programovania  

 
Priradenie 20 mA k maximálnej hladine, 100% (alebo k minimálnej hladine v inverznom móde) 
Nastavte v nádrži požadovanú maximálnu (minimálnu) hladinu 

OPERÁCIA STAV LED - DIÓD 
1) Stlačte tlačidlo  a držte   = NIVOCAP v programovacom móde 
2) Stlačte aj tlačidlo  a držte  = Programovanie hladiny prislúchajúcej k 20 mA  
3) Pustite tlačidlá  = Koniec programovania 
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Priradenie prúdového výstupu (nepriamo) k minimálnej a maximálnej hladine v prípade čiastkového plnenia nádrže 
Ak po nainštalovaní prístroj z technologických dôvodov nie je možné nastaviť podľa predchádzajúceho, tak prúdový výstup 4 a 20 mA je možné nastaviť (nepriamo) 
pomocou „medzihladín“ (čiastkové plnenie).  
K tomuto programovaciemu módu je potrebné merať aj hodnotu prúdu z prúdovej slučky. Meranie výstupného prúdu je popísané v bode 4.2. V prípade väčšej 
presnosti použite prístroj s vyššou presnosťou.   
Príklad: Chceme naprogramovať minimálnu t.j. prislúchajúcu hladinu k 4 mA, ale nádrž je naplnená do 15% svojho objemu. Prislúchajúca hodnota prúdového 
výstupu k 15% je  Iki = (16 mA x 0,15) +4 mA = 6,4 mA. Potom tlačidlami ,  hľadajte hodnotu prúdu podľa vypočítaného vzorca pokým sa na displeji meracieho 
prístroja neobjaví táto hodnota. Tento postup zopakujte aj pre určenie maximálnej hladiny. 
 

Priradenie prúdového výstupu 4 mA (nepriamo) k minimálnej hladine v prípade čiastkového plnenia nádrže 
OPERÁCIA STAV LED - DIÓD 

1) Stlačte tlačidlo  a držte     = NIVOCAP v programovacom móde 
2) Stlačte aj tlačidlo E  a držte, potom pustite tlačidlá   = V programovacom móde 4 mA 
3) Tlačidlami ,  vyhľadajte požadovanú hodnotu prúdu. 
 Ak súhlasíte s nastavením, zatlačte E  alebo .  = V programovacom móde 4 mA 

4)  Pustite tlačidlo   =  Koniec programovania 

Priradenie prúdového výstupu 20 mA (nepriamo) k maximálnej hladine v prípade čiastkového plnenia nádrže 
OPERÁCIA STAV LED - DIÓD 

1) Stlačte tlačidlo  a držte    = NIVOCAP v programovacom móde 
2) Stlačte aj tlačidlo  a držte, potom pustite tlačidlá  = V programovacom móde 20 mA 
3) Tlačidlami ,  vyhľadajte požadovanú hodnotu prúdu.  = V programovacom móde 20 mA 
4) Tlačidlami ,  vyhľadajte požadovanú hodnotu prúdu. 
 Ak súhlasíte s nastavením, zatlačte E  alebo .  = Proces programovania hladiny (učenie) 

5)  Pustite tlačidlá  =  Koniec programovania 
 
Poznámka:  V záujme dosiahnutia vyššej presnosti (nemôžeme vedieť napr. aká je skutočná hodnota 15% z objemu nádrže) je najvhodnejšie zadať minimálne 
a maximálne hodnoty hladín (priamo).   
 
 
„Poruchový stav“ – nastavenie prúdového výstupu  
V tomto bode nastavíme, v prípade poruchy, hodnotu prúdového výstupu 3,8 mA; 22 mA, alebo držanie poslednej hodnoty po dobu trvania chyby.  

OPERÁCIA STAV LED – DIÓD  
1) Stlačte tlačidlo  a držte    = NIVOCAP v programovacom móde 
2) Stlačte jedno z tlačidiel E ,   
                                         
 a držte  

 =      - 3,8 mA  
   - 22 mA  

3)  Pustite tlačidlá   =  Koniec programovania  

DAMPING: nastavenie časovej konštanty  
OPERÁCIA STAV LED – DIÓD 

1) Stlačte tlačidlo E  a držte     = NIVOCAP v programovacom móde 
2)  Stlačte jedno z tlačidiel , 
           , 

            
a držte  

  – 3 sec 
 = – 10 sec  

  – 60 sec 

3)  Pustite tlačidlá  =  Koniec programovania 

DEFAULT: návrat k výrobnému nastaveniu  
OPERÁCIA STAV LED – DIÓD 

1) Stlačte tlačidlo  a držte     = NIVOCAP v programovacom móde 
2) Stlačte tlačidlo E  a držte   = nastavené VÝROBNÉ NASTAVENIE 

 
Signalizácia programovacích chýb pomocou LED – diód   

OPERÁCIA STAV LED – DIÓD = SIGNALIZOVANÁ CHYBA OPRAVA CHYBY  

Hocijaký programovací pokus     = dvakrát bliká = nie je stabilná hladina Čakajte na ustálenie hladiny  

Hocijaký programovací pokus     = trikrát bliká = prístup nie je možný  Len so SAP-202. Viď  5.2 (P99) 

Hocijaký programovací pokus    = štyrikrát bliká = NIVOCAP nie je v kapacitnom 
percentuálnom meracom móde  Len so SAP-202. Viď  5.2 (P01) 
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5.2.  PROGRAMOVANIE SO SAP-202  
Ako nástroj programovania slúži zasúvateľný indikátor a programovacia jednotka SAP – 202, ktorá pri programovaní zobrazuje nastavované parametre a pri meraní 
pracuje ako lokálny indikátor.  

Rýchle programovanie (QUICKSET) (viď 5.2.4) 
Slúži na rýchle nastavenie týchto 4 parametrov: 

• priradenie hladiny k výstupnému prúdu 4 mA  
• priradenie hladiny k výstupnému prúdu 20 mA  
• časová konštanta  
• „Poruchový stav” – nastavenie prúdového výstupu 

Úplné programovanie (viď 5.2.5) 
Najvyššia úroveň programovania, v ktorej sa nastavujú všetky parametre: 

• konfigurácia merania 
• nastavenie výstupov 
• optimalizácia merania 
• vloženie 11 tvarov nádrží (k meraniu objemu) alebo 
• 32 – bodová linearizácia  

5.2.1 SAP-202  

Používané symboly na indikátore 
• LEV – meranie hladiny 
• VOL – meranie objemu v nádrži / v sile 
• PROG – prevádzkový merací mód 
• FAIL – meracia alebo prístrojová chyba 
•    – smer zmeny hladiny  
• Stĺpcový diagram = výstupnej hladine alebo 

objemu   

Symboly používané po obvode displeja:  
• M – metrické (európske) jednotky   
• US – anglo - saské jednotky  

 
LED – DIÓDY:  

• COM – (HART) kommunikáció 
• VALID – szintjelzés 

 
  
5.2.2 KROKY PROGRAMOVANIA  
Programuje sa zatlačením príslušného jedného alebo dvoch tlačidiel (naraz). Kroky uvedené nižšie slúžia len na rýchly prechod, podrobné programovanie je 
popísané v bodoch 5.2.4 a 5.2.5. 
Zatlačenie jedného tlačidla 
E  : Výber adresy parametra a vstup na hodnotu parametra  

Výber hodnoty parametra a výstup na adresu parametra  
 : Zmena symbolu  
 :  Zvyšovanie hodnoty blikajúceho symbolu  
 : Znižovanie hodnoty blikajúceho symbolu 

 
 

yy:xxxx

 

 
 
yy adresa parametra (P01, P02…P99) 
xxxx hodnota parametra (dcba) 
 

   stĺpcový diagram 

 
Zatlačenie dvoch tlačidiel (naraz) 
Požadované programovacie kroky dosiahneme spoločným zatlačením dvoch tlačidiel, na obrázkoch spojené priamkou. 
V ďalšom texte spoločné zatlačenie značíme znakom  „+”  

Vstup resp. výstup z programovacieho módu V prípade blikania adresy parametra  V prípade blikania hodnoty parametra 

 

 
 

 
Poznámky: 
Ak po zatlačení tlačidla E  blikanie nepreskočí z adresy parametra na hodnotu parametra, potom:   

• parameter je možné len čítať, alebo 
• treba zadať správny prístupový kód (viď  P99). 

Ak po zatlačení tlačidla E  blikanie nepreskočí späť na adresu parametra, tak prístroj neprijme hodnotu parametra, lebo   
• požadovaná hodnota je mimo dovoleného meracieho rozsahu  – alebo  
• požadovaný kód nie je platný  
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5.2.3  INDIKÁTOR SAP-202 A STAV  LED – DIÓD  

  
SAP-202  
V závislosti od meracieho módu (kapitola 
6.1 P01) sa na displeji objavia 
merané/vypočítané hodnoty uvedené 
nižšie. Jednotka merania sa indikuje 
priamo alebo je vyznačená šípkou po 
obvode displeja. 
Indikácia meraných/vypočítaných módov: 

• %   percentá 
• LEV hladina 
• VOL objem  

-opakovaným stláčaním tlačidla  sa 
módy budú obmieňať.  
Indikácia procesu 
Na displeji je možné zobraziť nasledujúce 
veličiny: 
• Objem – ak je naprogramovaný 
• Hladina – ak je naprogramovaný 
• Upozorňujúce (Err) hlásenia – bliká 

nápis „Fail”  

  
Ak svieti FAIL, tak kód zdroja chybového hlásenia sa objaví 
na displeji a výstupný signál bude mať hodnotu nastavenú 
užívateľom. 
Ak bliká FAIL (upozorňujúce hlásenie), tak kód zdroja 
chybového hlásenia sa objaví na displeji a prístroj priradí 
výstupnému signálu zodpovedajúcu hodnotu. 

Okamžitá hodnota prúdového výstupu je možné vidieť 
zatlačením tlačidla  . 

 

(mA)

 

 
STAV LED – DIÓD  

• VALID-LED 
Svieti – hladina je ustálená 
Bliká – hladina sa mení  

• COM-LED 
Viď v popise HART – komunikácie  
 

 
 

 

 
 
5.2.4  RÝCHLE PROGRAMOVANIE (QUICKSET) 
 
Jednoduché programovanie merania hladiny  
Na rýchle a jednoduché nastavenie prístroja postačujú 4 základné parametre, ktoré sa nastavujú pomocou SAP – 202. Nastavenie ostatných parametrov viď  
kapitolu 5.2.5 Úplné programovanie.  
Tu sa nastavuje len relatívny percentuálny (%)(výrobné nastavenie) mód (viď 5.2.5 Úplné programovanie - bod P01).  
 

TLAČIDLÁ  FUNKCIA  

 E   +   (min. 3 s) Vstup / výstup do rýchleho programovacieho módu   

 +  Funkcia „UČENIE” 

  /  ;  Ručné nastavenie číselných hodnôt (zväčšenie / zmenšenie hodnoty; posun kurzora vľavo) 
 E  Zachovanie zobrazovanej hodnoty a posun kurzora vpravo  
   +    Zmazanie všetkých zmien a ich modifikácia (CANCEL) 
E  +  (min. 3 s) Nastavenie prúdového výstupu  

   +    Späť k VÝROBNÉMU NASTAVENIU  
 
 

INDIKÁCIA NASTAVENIA   

L:xxxx

 

Priradenie 4 mA k minimálnej hladine, %  
Naplňte nádrž na požadovanú hladinu. Po vstupe do rýchleho programovania sa funkcia „UČENIE“  spustí zatlačením tlačidiel 

 +  . Počas „učenia“ bude na displeji nápis STORE, potom sa objaví 0%. Týmto je priradenie a učenie ukončené. 
Hodnota parametra znamená výšku hladiny v percentách. 
Čiastkové plnenie: čiastkové hladiny treba zadať tlačidlami, a týmto sa čiastkovým hladinám úmerne priradia hodnoty 
výstupných prúdov.  

U:xxxx

 

Priradenie 20 mA k maximálnej hladine, %  
Naplňte nádrž na požadovanú hladinu. Po vstupe do rýchleho programovania sa funkcia „UČENIE“  spustí zatlačením tlačidiel 

 +  . Počas „učenia“ bude na displeji nápis STORE, potom sa objaví 100%. Týmto je priradenie a učenie ukončené. 
Hodnota parametra znamená výšku hladiny v percentách. 
Čiastkové plnenie: čiastkové hladiny treba zadať tlačidlami, a týmto sa čiastkovým hladinám úmerne priradia hodnoty 
výstupných prúdov. 
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INDIKÁCIA NASTAVENIA   

Er:xxxx

 

Indikácia “poruchového stavu” na prúdovom výstupe 
Tlačidlami   /   si môžete zvoliť medzi dvoma možnosťami. Pri voľbe hodnoty “3,8” je prúdový výstup 3,8 mA; pri “22” je to 
22 mA.  
VÝROBNÉ NASTAVENIE:  22 mA  

dt:xxxx

 

Časová konštanta – pre voľbu používajte tlačidlá   /  .  
VÝROBNÉ NASTAVENIE:  10 sekúnd 

 
Poznámka: - Prúdový výstup je možné nastaviť aj inverzne: 4 mA = 100% (plná nádrž), 20 mA = 0% (prázdna nádrž) – popísané v kapitole 5.1.  
 - Príčiny poruchových stavov viď v kapitole 7. KÓDY PORÚCH 
 
 
5.2.5  ÚPLNÉ PROGRAMOVANIE 
 
Najvyššia úroveň programovania prístroja NIVOCAP, v ktorom sú prístupné všetky parametre. Hladina, objem a hmotnosť už nie sú indikované len v 
percentách ale aj v jednotkách veličín.  
Popis parametrov je v kapitole 6. Parametre.  

TLAČIDLÁ  FUNKCIA 

 E  +   
(min. 3 s) 

Vstup / výstup do úplného programovania   
(Po vstupe bliká naposledy menený parameter)  

V tomto programovacom móde je na displeji nápis „PROG” a nasledujúci kód:   
  

yy:xxxx

 

 yy adresa parametra (P01, P02 … P99) 
 xxxx hodnota parametra (dcba) 
  stĺpcový diagram  

  

Prístroj počas programovania meria podľa naposledy uložených parametrov. Nové parametre sú platné až po uložení a návrate do meracieho módu! 
 

TLAČIDLÁ  ADRESA PARAMETRA BLIKÁ  HODNOTA PARAMETRA BLIKÁ 

E  Voľba adresy parametra a prechod na hodnotu parametra  Zachovanie hodnoty parametra a prechod k adrese 
parametra   

 +   
Návrat predošlých parametrov (naposledy uložených) do pamäte, 
strata modifikovaných parametrov. Stlačenie oboch tlačidiel po 
dobu min. 3 s. Na displeji sa objaví nápis „CANCEL” 

Strata hodnoty parametra a prechod na adresu parametra  

 +   

Všetky parametre zmení na výrobné nastavenie 
Preto, že táto funkcia zmení všetky parametre, na displeji sa objaví 
nápis „LOAD”:  
- tlačidlom E  potvrdíme súhlas so zmenou   
- akýmkoľvek iným tlačidlom sa vrátime späť  

Nastavenie na výrobné hodnoty  
Zostáva bez zmeny ak stlačíme E   

 Posun kurzora (resp. zmeny parametra) vľavo 

 /  Zmena hodnoty digitu (zväčšenie / zmenšenie hodnoty) 
 
 
6.  PARAMETRE – POJMY A PROGRAMOVANIE  
 

6.1.  KONFIGURÁCIA MERANIA  

P00: - c b a   Meracie jednotky   
 

V prípade zmeny meracej jednotky prístroj načíta výrobcom pôvodne naprogramované parametre v danej meracej jednotke,  
preto sa odporúča začínať programovanie týmto parametrom.  

 
a REŽIM   
0 vždy nula (určené pre vývoj) 

 
 

MERACIA JEDNOTKA 
 ( podľa „c”) b 

Metrická US 
0 M ft 
1 cm Inch 

 

POZOR! 
Dodržujte postup! 

Hodnota „a” bliká ako prvá. 
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c SÚSTAVA MERACÍCH JEDNOTIEK   
0 Metrická  
1 US 

 
VÝROBNÉ NASTAVENIE: 000 

P01: - - -  a Merací mód 
 

V tomto móde sa určuje prvotne meraná a zobrazovaná hodnota a čomu bude úmerný výstupný prúd. V závislosti od naprogramovanej hodnoty „a” je 
možné zobraziť aj hodnoty v treťom stĺpci (zatlačením NEXT). Späť sa dostaneme tlačidlom ENTER. 

a MERACÍ MÓD 
VYSIELANÁ VELIČINA 

ZOBRAZOVANÝ 
SYMBOL ZOBRAZOVANÁ VELIČINA 

0 relatívny % % Percentá 
1 Hladina LEV Hladina 
2 Hladina v percentách LEV% Hladina v percentách, Hladina  
3 Objem  VOL Objem, Hladina 
4 Objem v percentách   VOL% Objem v percentách, Objem, Hladina 

POZOR! Dodržujte postup! 
Hodnota „a” bliká ako prvá. 

Poznámka: Nie je rozdiel medzi relatívnym % (a = 0) a hladinou % (a = 2)ak zmena kapacity je priamoúmerná (lineárna) so zmenou hladiny. 
 

P02: - - b a    Systém meracích jednotiek   

a  
0 vždy nula (určené pre vývoj) 

POZOR! Dodržujte postup! 
Hodnota „a” bliká ako prvá. 

Táto tabuľka podľa P00(c), P01(a) a P02(c) nie je podstatná pri percentuálnom meraní ( P01(a)= 2 alebo 4 )  
OBJEM  HMOTNOSŤ (viď ešte P32) b METRICKÁ US METRICKÁ US 

0 m3 ft3 tona lb (pound) 
1 liter gallon tona tona 

 

P03: - - - a Zobrazené hodnoty – Zaokrúhľovanie 
 

Zobrazenie objemu (VOL)  
ZOBRAZENÁ HODNOTA TVAR ZOBRAZENIA 

0,000 – 9,999 x,xxx 
10,000 – 99,999 xx,xx 

100,000 – 999,999 xxx,x 
1000,000 – 9999,999 xxxx,x 

10000,000 – 99999,999 xxxxx,x 
100000,000 – 999999,999 xxxxxx,x 

1 milión – 9,99999*109 x,xxxx : e 
(exponenciálny tvar) 

 nad 1 x 1010  (pretečenie) Err4 

Z tabuľky je viditeľné, že so stúpajúcou hodnotou zobrazovaného čísla sa desatinná 
čiarka posúva doprava.  
Hodnota nad jedným miliónom sa objaví v exponenciálnom tvare, kde “e” je 
exponent. 
Pri pretečení hodnoty nad 1 x 1010 sa na displeji objaví hlásenie Err4.  

 
Zaokrúhľovanie  

HODNOTA PARAMETRA „a” Krokovanie 
zobrazovanej hodnoty 

0 1 (bez zaokrúhlenia) 
1 2 
2 5 
3 10 
4 20 
5 50 
  

V prípade kolísania hodnoty kapacity (napr. vlnenie hladiny meraného média) je táto 
hodnota matematickými operáciami zväčšená. Kolísanie hodnoty objemu (VOL) je 
možné zaokrúhľovaním odstrániť (ak to užívateľa vyrušuje) v P03.  
 
Napríklad: 
P03=1    krok po 2: 1,000; 1,002; 1,004 
 
P03=5    krok po 50: 1,000; 1,050; 1,100 alebo 10,00; 10,05(0); 10,10(0); 10,15(0) 
                                      (posledná 0 pri 50, 100, 150 sa nezobrazí na displeji) 

GYÁRI BEÁLLÍTÁS: 0 
 

P05:  Prevádzková hodnota spodnej hladiny    
 

 Naprogramovaním tohto parametra priradíme aktuálnu hodnotu kapacity k 0% resp. prístroj sa „naučí“ k 0% priradiť aktuálnu meranú kapacitu. 
Nastavenie spustíme tlačidlami  + . Počas „učenia“ sa zobrazuje nápis „STORE” a potom sa objaví 0%.  

 

P06:  Prevádzková hodnota hornej hladiny    
 
Naprogramovaním tohto parametra priradíme aktuálnu hodnotu kapacity k 100% resp. prístroj sa „naučí“ k 100%  priradiť aktuálnu meranú kapacitu. 
Nastavenie spustíme tlačidlami  + . Počas „učenia“ sa zobrazuje nápis „STORE” a potom sa objaví 100%.  
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Ak požadujeme aby jednotky hladiny resp. objemu boli zobrazované v metroch, tak linearizačná tabuľka v prvom páre hodnôt (napr. 0% a príslušná 
minimálna hladiny v metroch) a v poslednom páre hodnôt (napr. 100% a príslušná hladina v metroch) musí byť vyplnená. Linearizácia musí byť 
samozrejme aktivovaná (viď stranu 30. bod  P47 a P48). 

 

Programovanie pri čiastkovom plnení nádrže 
Ak po nainštalovaní prístroja nie je možné, z technologických dôvodov, nastaviť priamo minimálnu a maximálnu hladinu, je to možné spraviť pomocou čiastkových 
hladín (nepriamo).  
Samozrejme – v záujme dosiahnutia vyššej presnosti – ak je to možné, treba minimum a maximum nastaviť priamo. Prístroj je možné naprogramovať aj v inverznom 
móde (4 mA – plné, 20 mA - prázdne). 
 
 

6.2.  PRÚDOVÝ VÝSTUP  
 

Ak P01(a)=0, tak tento programovací krok nie je nutný.  
Ak použitý merací mód hladiny, hladiny v percentách, objemu alebo objemu v percentách (P01-ben a≠ 0) a taktiež prvé resp. posledné hodnoty 
linearizačnej tabuľky sú zaplnené, tak prístroj pri spracovaní údajov minimálnej a maximálnej hladiny resp. objemu budú uvedené v metroch resp. 
metroch kubických.   
V nižšie uvedených parametroch sa priraďujú číselné hodnoty k prúdovému výstupu a preto do P10 a P11 sa zapisujú hodnoty hladiny alebo objemu 
(napr.: 0 m a 5 m alebo 0 m3 a 10 m3 atď.). 

P10:  4 mA priradené k minimálnej hladine, percentuálnej hladine, k objemu alebo percentuálnemu objemu   
P11:  20 mA priradené k maximálnej hladine, percentuálnej hladine, k objemu alebo percentuálnemu objemu 

VÝROBNÉ NASTAVENIE: 
P10: 0 
P11: 9999 

P12: - - - a     “Poruchový stav” na prúdovom výstupe  
Prístroj NIVOCAP hlási poruchu na prúdovom výstupe. Dole uvedené hodnoty budú na výstupe kým sa porucha neodstráni. 

a “Poruchový stav”   
1 3,8 mA 
2 22 mA 

VÝROBNÉ NASTAVENIE: 2 
 

6.3.  OPTIMALIZÁCIA MERANIA 

P20: - - - a     Ćasová konštanta 
Tento parameter slúži na eliminovanie chýb pri nežiadúcom vlnení (kolísaní) hladiny. 

a ČASOVÁ KONŠTANTA (s) POZNÁMKA 
0 Bez filtrácie 
1 3 Použiteľný  
2 6 Odporučený 
3 10 Odporučený 
4 30 Odporučený 
5 60 Odporučený 
6 100 Použiteľný 
7 300 Použiteľný 

VÝROBNÉ NASTAVENIE: 10 s 
 

P32:  Hustota meraného média (kg/dm3 alebo lb/ft3 – v závislosti na nastavení P00(c)) 

V prípade zapísania inej hodnoty ako 0 sa na displeji namiesto objemu (VOL) objaví hodnota hmotnosti v tonách / librách v závislosti od nastavenia 
P00(c), resp. P02 (b). 
VÝROBNÉ NASTAVENIE: 0 
 

6.4.  MERANIE OBJEMU  
P40: - - ba  Tvar nádrže   
 

ba TVAR NÁDRŽE PROGRAMOVATEĽNÉ PARAMETRE 
b0 Stojaca valcová nádrž s guľovým dnom (b viď dole) P40(b), P41 
01 Stojaca valcová nádrž s kužeľovým dnom   P41, P43, P44 
02 Stojaca nádrž s ihlanovým dnom (b viď dole) P41, P42, P43, P44, P45 
b3 Ležatá valcová nádrž P40(b), P41, P42 
04 Guľová nádrž P41 

Pozor! 
Najprv je potrebné nastaviť 

hodnotu “a”. 

 

VÝROBNÉ NASTAVENIE: 0 
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P41-45: Rozmery nádrže 

STOJACA VALCOVÁ 
NÁDRŽ S GUĽOVÝM DNOM  

a = 0 

STOJACA VALCOVÁ 
NÁDRŽ S KUŽEĽOVÝM 

DNOM  
a = 1, b = 0 

STOJACA NÁDRŽ 
S IHLANOVÝM DNOM   

a = 2, b = 1 
 LEŽATÁ VALCOVÁ NÁDRŽ  

a = 3 
GUĽOVÁ NÁDRŽ  

a = 4, b = 0 

b=0

P40
b=1

b=2b=3

P41P04

 

P41P04

P44

P43

 

P04

P43

P41

P42

P45

P44  

rovné dno: 
P43, P44 

a  
P45 = 0 b=0

b=1

b=2
b=3

P41 P04

P42

P40

 

P04 P41

 

 
 

6.5.  32 – BODOVÁ LINEARIZÁCIA 
32 bodovou linearizáciou a dvoma pármi hodnôt je možné priradiť kapacitu v % a to v rozsahu 0 … 100% pre hladinu alebo objem. Medzihodnoty 
prístroj vypočíta lineárnou interpoláciou. Príklad na výpočet objemu: 
 
1. Zvoľte požadovanú meraciu jednotku (P00) 
2. Zvoľte požadovaný merací mód (P01) 
3. Naprogramujte požadované hladiny (P05,P06) 
4. Aktivujte linearizáciu (P47: -1) 
5. Nech minimálna hladina je 1 m a maximálna hladina 5 m. Do linearizačnej tabuľky sa zapíše: prvý pár hodnôt: 0% - 1 m, posledný pár hodnôt: 
100% - 5 m 
6. Zvoľte požadovanú nádrž (P40) a zadajte jej rozmery (P40 - P45)) 
7. Allítsa be az áramgenerátort (P10, P11) 
 

P47: - - - a Aktivácia linearizácie  
 

a LINEARIZÁCIA  
0 vypnutá   
1 zapnutá  

 

P48:  Linearizačná tabuľka 
 

Linearizačná tabuľka sa skladá z dvoch stĺpcov a 32 riadkov (2 x 32). 
ĽAVÝ STĹPEC “L” PRAVÝ STĹPEC “r” 

kapacita v % HLADINA, OBJEM alebo HMOTNOSŤ 
V ľavom stĺpci (na indikátore vyznačené ako “L”) sú hodnoty kapacity v %. 
V pravom stĺpci (na indikátore vyznačené ako “r”) sú k meranej hladine priradené kalibrované alebo vypočítané hodnoty (v závislosti od nastavenia 
P01(a)). 
 

 

Prístroj vstupné hodnoty radí podľa 
veľkosti aj keď sme ich tak neuložili. 
V prípade nesprávnosti radenia prístroj 
indikuje chybu.  

 

Podmienky správneho vkladania údajov   
ĽAVÝ STĹPEC „L” PRAVÝ STĹPEC „r” 

L(1)= 0 r(1) 
L(i) r(i) 

: : 
L(j) r(j) 
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Tabuľka musí začínať nasledujúcimi údajmi: L(1)= 0%. Posledné údaje tabuľky:  j = 32 alebo L(j) =  0.  
V tabuľke musí byť vždy jeden údaj L(i) = 100%.  
Ak linearizačná tabuľka má menej údajových párov ako 32, tak za poslednou hodnotou z ľavého stĺpca musí byť 0: L(j < 32) = 0.  
Ak sa v jednom riadku ľavého stĺpca hodnota bude rovnať „0“ (okrem L(1))  tak NIVOCAP s ďalšími hodnotami nepočíta (napr. L(6)=0). 
Ak sa predošlé podmienky nedodržia a P47 = 1 (linearizácia je zapnutá), tak sa na displeji objaví kód poruchového stavu (viď  Kódy poruchových stavov).  
 
 

6.6.  SERVISNÉ PARAMETRE (HODNOTY LEN NA ČÍTANIE) 
 

P60:  Počítadlo motohodín (h) 
 
 Prevádzkový čas prístroja zobraziteľný na displeji:  

ZOBRAZOVANÉ ČÍSLA  TVAR ZOBRAZENIA 
0 ... 999,9 h xxx,x 

1000 ... 9999 h xxxx 
> 9999 h  x,xx:e = x,xx *10e 

 
 

P61:  Uplynutý čas od posledného zapnutia (h) 
 
Viď parameter P60.  
 

6.7.  TESTOVACIE PARAMETRE 

P80:  Test prúdovej slučky (mA) 
 

Po vstupe do tohto parametra sa na displeji objaví okamžitá hodnota prúdu prislúchajúceho k meranej hodnote. Po zatlačení tlačidla E  (v stave 
testu) je možné zapísať ľubovolnú hodnotu v rozmedzí 3,9 až 20,5 mA. Na prúdovom výstupe by sa mala objaviť nastavená hodnota prúdu, ktorú 
môžeme skontrolovať podľa popísaného postupu v kapitole 4.2. 
Z testovania vystúpime zatlačením tlačidla E .  
 
Poznámka: po zatlačení tlačidla E  sa výstupy ihneď aktivujú.   
 

P96: b:a.aa Softvérový kód 
 
a.aa: Meniteľný kód 
b: Špeciálny kód  
 

6.8.  SIMULÁCIA 
 
Táto funkcia pomáha užívateľovi preverovať výstupy resp. pripojenú vyhodnocovaciu jednotku. NIVOCAP dokáže simulovať meranie stabilnej alebo 
pohyblivej hladiny. Hodnoty simulovaných hladín musia byť v rozmedzí nastavených parametrov P05 a P06. 
Na spustenie simulácie sa musíme vrátiť do Meracieho režimu. Počas simulácie bliká nápis LEV alebo VOL. 
Simuláciu ukončíme nastavením parametra P84 = 0. 
  

P84: - - - x Mód simulácie   
X TYP SIMULÁCIE 
0 Vypnutá 
1 Hladina sa mení medzi P86 a P87 s cyklom P85 
2 Stabilná hladina: hodnota podľa P86  

  
 

 
P85:  Cyklus (s) (min. 10 s) 
P86:  Simulačná min. hladina (m) 
P87:  Simulačná max. hladina (m) 
 
 
 
 



 
16

6.9. TAJNÝ KÓD 

P99: dcba Nastavenie tajného kódu   
Tento parameter chráni prístroj proti náhodnému (resp. neoprávnenému) preprogramovaniu.  
Tento kód môže byť rôzny od čísla 0000. Po zápise nového kódu sa tento automaticky aktivuje po návrate do meracieho režimu.  
V zakázanom stave je možné všetky parametre len čítať čo signalizuje blikajúca dvojbodka medzi adresou a hodnotou parametra! 
Vymazanie kódu vykonáte zadaním tajného kódu do P99, tlačidlom E  potvrďte, potom opäť potvrďte tlačidlom E  a do P99 zapíšte kód  0000 t.j. 
 [dcba (tajný kód) ] → E  → E  → [0000] → E   ⇒  tajný kód zmazaný.  
 
 
 

7.   KÓDY PORUCHOVÝCH STAVOV           

KÓD POPIS ODSTRÁNENIE 
INDIKÁCIA  

HODNOTY NA 
DISPLEJI 

ČÍSLO BLIKANIA 
LED – DIÓD 

STAV 
PRÚDOVÉHO 

VÝSTUPU 
1 Chyba pamäte Obráťte sa na autorizovaný servis Ano  Nepretržite 22 mA 

2 

Príliš veľká kapacita alebo porušená izolácia 
sondy 
(Hodnota kapacity >> nastavená hodnota 
max. hladiny) 

Skontrolujte programovanie a prevádzkové 
podmienky   
Skontrolujte sondu  
Zopakujte programovanie („učenie“) 

Ano 2 Programované

3 Chyba hardvéru 
(EEPROM komunikačná chyba) Obráťte sa na autorizovaný servis Ano Nepretržite 22 mA 

4 Pretečenie indikovanej hodnoty na displeji   Skontrolujte programovanie Ano - Bez vplyvu  

5 Príliš malá kapacita alebo nie je odozva zo 
sondy  Skontrolujte prevádzkové podmienky  2 Programované

6 
Meranie je na hranici dôveryhodnosti  
Nie je čistý vyhodnocovací signál (Šum, 
Elektromagnetické rušenie) 

Odstráňte rušenie  
Zmeňte alebo nájdite vhodnejšie umiestnenie sondy  Ano 2 Programované  

12 Chyba linearizácie :  L(1) a L(2) = 0 (neplatný 
údajový pár).  Viď kapitolu „Linearizácia”  Ano 3 22 mA 

13 Chyba linearizačnej tabuľky: v tabuľke sa 
nachádzajú dve rovnaké hodnoty L(i)   Viď kapitolu „Linearizácia” Ano 3 22 mA 

14 Chyba linearizačnej tabuľky: hodnoty r(i) 
nestúpajú rovnomerne Viď kapitolu „Linearizácia” Ano 3 22 mA 

15 Chyba linearizačnej tabuľky: k meranej 
hodnote nie je priradený údaj   Viď kapitolu „Linearizácia” Ano 3 22 mA 

16 Zlá kontrolná hodnota parametra 
(Chybné zadanie niektorého parametra) 

Skontrolujte programovanie  
Na prepočet kontrolnej hodnoty zmeňte jeden 
parameter a vráťte sa späť do meracieho režimu.  
Ak sa neudeje zmena, obráťte sa na autorizovaný 
servis 

Ano 3 22 mA 

18 Chyba hardvéru  
(Chyba analógovej karty) Obráťte sa na autorizovaný servis Ano Nepretržite 22 mA 

19 
Chyba nastavenia meracieho intervalu 
(Príliš malá alebo príliš veľká je naprogramovaná 
kapacita, a tým pádom nie je snímateľný príslušný 
merací interval)  

Skontrolujte programovanie a prevádzkové 
podmienky   
Zopakujte programovanie („učenie“) 
(Zmena hladiny počas učenia môže spôsobiť takúto 
chybu) 

Ano 3 22 mA 

unCAL Hraničná hladina zle naprogramovaná  
Skontrolujte programovanie a prevádzkové 
podmienky   
Zopakujte programovanie („učenie“) 

Ano Nepretržite Programované

Sub 0 Hladina je pod 0% (v LEV-VOL režime) Skontrolujte programovanie (ak je to nutné) Nie Nie 3,9 mA 
20 Hladina je nad 100% (v LEV-VOL režime) Skontrolujte programovanie (ak je to nutné) Nie Nie 20,5 mA 

 
Poruchové stavy na LED diódach: 
• Nepretržité súčasné blikanie LED diód signalizuje chybu hardvéru  
• Nepretržité striedavé blikanie LED diód signalizuje nesprávne naprogramovanie prístroja (nie je nastavený na miestne podmienky). Chybu odstránime 

preprogramovaním minimálnej a maximálnej hladiny.  
• Súčasné dvoj - bliknutie LED diód signalizuje chybu meracieho stavu, súčasné troj – bliknutie signalizuje chybu nastavenia. 
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8. PREHĽADOVÁ TABUĽKA PARAMETROV   
 

Pr. Strana Názov Hodnota  Pr. Strana Názov Hodnota 
   d c b a     d c b a

P00 11 Meracie jednotky  –     P50  –     
P01 12 Merací mód  – – –   P51  –     
P02 12 Systém meracích jednotiek – –    P52  –     
P03 12 Zobrazované hodnoty - Zaokrúhľovanie – – –   P53  –     
P04  –      P54  –     
P05 12 Prevádzková hodnota spodnej hladiny – – – –  P55  –     
P06 12 Prevádzková hodnota hornej hladiny – – – –  P56  –     
P07  –      P57  –     
P08  –      P58  –     
P09  –      P59  –     
P10 13 „4 mA” – k prúdu priradená hodnota   – – – –  P60 15 Počítadlo motohodín – – – – 
P11 13 “„20 mA”–  k prúdu priradená hodnota   – – – –  P61 15 Uplynutý čas od posledného zapnutia  – – – – 
P12 13 „Poruchový stav” na prúdovom výstupe – – –   P62  –     
P13  –      P63  –     
P14  –      P64  –     
P15  –      P65  –     
P16  –      P66  –     
P17  –      P67  –     
P18  –      P68  –     
P19  –      P69  –     
P20 13 Časová konštanta – – –   P70  –     
P21  –      P71  –     
P22  –      P72  –     
P23  –      P73  –     
P24  –      P74  –     
P25  –      P75  –     
P26  –      P76  –     
P27  –      P77  –     
P28  –      P78  –     
P29  –      P79  -     
P30  –      P80 15 Test prúdovej slučky  – – – – 
P31  –      P81  –     
P32 13 Hustota meraného média – – – –  P82  –     
P33  –      P83  –     
P34  –      P84 15 Mód simulácie  – – –  
P35  –      P85 15 Cyklus  – – – – 
P36  –      P86 15 Simulačná min. hladina – – – – 
P37  –      P87 15 Simulačná max. hladina  – – – – 
P38  –      P88  –     
P39  –      P89  –     
P40 13 Tvar nádrže  – –    P90  –     
P41 14 Rozmery nádrže – –    P91  –     
P42 14 Rozmery nádrže – –    P92  –     
P43 14 Rozmery nádrže – –    P93  –     
P44 14 Rozmery nádrže – –    P94  –     
P45 14 Rozmery nádrže – –    P95  –     
P46  –      P96 15 Softvérový kód  – – – – 
P47 14 Aktivácia linearizácie  – – –   P97  –     
P48 14 Linearizačná tabuľka – – – –  P98  –     
P49  –      P99 16 Nastavenie tajného kódu      
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