
LT60FA

 Nivågivare LT60FA
Elektronisk dränkbar nivågivare för mätning av nivåer i vätskor.

n	 Tål mediatemperaturer upp till 
 80 °C kontinuerligt.

n	 Fasta mätområden.

n	 Rostfri IP68-kapsling skyddar   
 mot inträngande vätska. Väl utpro- 
 vad kabeltätning.

n	 Fullständigt ingjuten elektronik  
 för största möjliga driftsäkerhet.

n	 Väl utprovad och godkänd för   
 CE (EMC och PED).

n	 Membran mycket tåligt mot media   
 med fasta partiklar och beröring.

n	 Onoggrannhetsklass 0,35 %  
 (option 0,2 %).

n	 Analog elektronik. n	 Åsksäker (option). 
 Uppfyller kraven för Klass 1 provning enligt IEC61643-1,   
 5 kA (10/350 uS). Dvs givaren klarar ett normalt åsknedslag  
 i närheten av anslutningskablarna.

Nivågivare med dränkbar trycksond i rostfritt stål för mätning i kärl där tryckuttag i botten 
inte önskas eller är möjligt. Till exempel pumpgropar, dammar, plasttankar mm.



Beställningsexempel: Åskskyddad nivågivare med dränkbar mätsond, 10 m kabel, och mätområde 0-10 mH2O får
beställningskoden:    LT60FAL-4030.

Beskrivning
LT60FA är en  nivågivare för
applikationer där det inte är möjligt
eller där det inte är önsvärt att ta
upp hål i tanken, tex i pumpgropar.
LT60FA består av en mätsond med
diametern 31 mm. Denna har ett
mätmembran i HastelloyC för
högsta motståndskraft mot
korrosion. Mätsonden hänger i sin
anslutningskabel. Sondkabelns
standardlängd för mätområde 1, 2
och 3 är 10 m, och för mätområde
4, 20 m; 5, 50 m och 6, 100 m
(max längd på beställning 200 m,
som option kan en extra förstärkt
kabel levereras i längder upp till
1000 m).
Anslutning av givaren görs i valfri
anslutningsbox. Som tillbehör finns
en speciellt anpassad
kopplingsbox. Denna är förberedd
för anslutning av kabelns
referenstrycksslang till den
omgivande atmosfären.
I denna kopplingsbox kan också
en display monteras för lokal
visning av givarens utsignal.
LT60FA kan förses med ett mycket
bra skydd för åsknedslag.
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Åskskydd
Som tillval till LT60FA kan ett
utökat åskskydd väljas.
Transmittern får då beteckningen
LT60FAL där L står för ”Lightning
protected”.
Åskskyddet byggs in i givaren på
fabrik. Ingen yttre förändring eller
extra utrustning på
inkopplingsledarna behövs.
Åskskyddet måste beställas vid
order på transmitter.
Åskskyddet är dimensionerat för
att klara åsknedslag i närområdet
men klarar inte en direktträff av en
kraftigare blixt. Skyddet är testat
för att klara kraven för Klass 1
provning enligt IEC61643-1 5 kA
(10/350 uS).
Detta skydd räcker normalt till för
alla applikationer. I speciellt
utsatta installationer, där det ofta
finns risk för att transmittern eller
kablarna drabbas av direktträffar,
kan skyddet behöva kompletteras
ytterligare (se Anslutningsbox).

Funktion
LT60FA har en piezoresistiv
sensor förbunden med
processtrycket via ett kapillärrör
och membran. Mediets tryck
verkar på membranet och överförs
till sensorn via en
tryckförmedlande vätska.
Eftersom vätskan fullständigt
fyller utrymmet i sensor,
kapillärrör och över membranet,
så rör sig membranet endast
obetydligt vid tryckförändringar.
Kapillärröret skyddar sensorn vid
kortvariga tryckstötar.
Membranet är präglat till sin form
mot den bakomliggande ytan
vilket innebär att det "bottnar" vid
punktbelastning (tex. om det
utsätts för fasta partiklar). Detta
innebär att membranet inte ändrar
form vid påverkan av fasta
partiklar el.dyl. och att mätningen
blir säkrare.
För att sensorn ska få rätt
referenstryck är dess baksida
ansluten till omgivande atmosfär
via ett rör i kabeln.
LT60FA har en analog elektronik
som kommunicerar med
omvärlden med 4–20 mA-signal.

Elektroniken mäter  sensor-
bryggans utsignal för tryck-
beroende och omvandlar till
utsignalen 4-20 mA.



Att tänka på
Utsätt inte sondens membran för
onödig åverkan.
Sänk inte ned sonden så djupt att
den vilar på botten.
Högsta mediatemperatur är
+80ºC.
Se till så att kabelns
referenstrycksrör avluftar fritt mot
omgivningen. Se till så att
refernstrycksrörets Fluid filter
alltid är monterat.
Fäst sonden om mediet är
turbulent eller strömmar. Som
option kan givaren levereras med
en gängad (R3/4") toppdel för
fastsättning i tex rör.

Display
Anslutningsboxen kan som
tillbehör utrustas med en digital
display för lokal visning av
givarens utsignal.
Displayen ansluts i serie med
matnings/signal kablarna och
matas direkt av strömslingan.
Utsignalen kan visas i önskad
enhet tex mA, mVp eller mH2O
och med önskade gränsvärden.
Enhet och gränsvärden måste
anges vid beställningen.

Anslutningsbox
Som tillbehör till givaren finns en
speciellt anpassad
anslutningsbox, BOX100. Denna
är försedd med inkopplingsplintar
för givarens inkommande kablar
och plintar för anslutning av
matnings/signalkablar.
Boxen är förberedd för att ansluta
givarens referenstrycksslang till
omgivningsatmosfären utan att
påverka boxens täthet. Dessutom
är referenstryck-anslutningen
utförd så att spolvatten inte kan
tränga in.
Boxen kan utrustas med ett
förstärkt åskskydd för särskilt
utsatta installationer.
Boxen är IP67 klassad.

Godkännanden
LT60FA är CE märkt enligt
direktiven för EMC och direktivet
för tryckbärande anordningar,
PED.
Alla modeller är fyllda med en
FDA godkänd silikonolja.

Inkoppling och installation
Mått
Sondens mått:
Diameter 31,5 mm
Längd 110 mm

Kabel:
Längd (standard)
för område 1, 2, 3 10 m
område 4 20 m
område 5 50 m
område 6 100 m
Diameter 6 mm
Ledararea 0,5 mm2
Ref. rör (diam.) 2,3 mm

Inkoppling
Sondkabeln innehåller 2
anslutningsledare, skärm och
referenstrycksrör.
Anslutningsledarna är färgkodade
enligt:

Vit Signal/matning +
Brun Signal/matning -
Skärm Jordanslutning
Ref. rör Atmosfärsanslutning

(är försett med ett
Fluid filter för att fukt
inte ska tränga in)

Åskskyddet är utfört som ett
trestegsskydd.
Åskpulsen som kommer in i
transmittern fångas upp av ett
dubbelt gasurladdningsrör, tre
stycken transientskyddsdioder
och två stycken varistorer.
Anslutningskabelns skärm måste
jordas noggrant för att
åskskyddet ska fungera som
avsett.

Mätsond

Signal/
Matning

Sondkabel

Sondkabel

BOX100 (tillbehör)

Membran

31,5 mm

110 mm
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*1  Option onoggrannhet 0,2 %.


