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Vìda a výzkum

US1200, US3200, US4200
Ultrazvukové snímaèe výšky hladiny a teploty vzduchu

l Mìøení výšky hladiny a teploty vzduchu

l Mìøící rozsahy od 0,15 m - 1,2 m (US1200) 
až po 0,3 m - 4,2 m (US4200)

l Èíslicový filtr mìøených hodnot výšky 
hladiny zpøesòuje mìøení

l Automatická teplotní kompenzace 

l Rozlišení 1 mm pro všechny typy snímaèù

l Nízká proudová spotøeba do 20 mA a první 
mìøení do 2 sec od zapnutí napájení 
(vhodné pro bateriovì napájené systémy)

l Výstupní rozhranní RS485 a DCL 
kompatibilní se vstupy záznamových 
jednotek M4016, STELA, H1 a H3

l Vysoké krytí IP67

l Robustní nerezové pouzdro snímaèe

l Stavitelný køíž ve dvou na sebe kolmých 
smìrech pro svislé uchycení snímaèe

l Variantnì lze snímaèe dodat v provedení s 
radiaèním krytem pro snížení vlivu 
teplotních zmìn na pøesnost mìøení (../RK)

Ultrazvukové snímaèe typu US1200, US3200 a US4200 
jsou založeny na principu mìøení èasové prodlevy mezi 
vyslaným a pøijatým odraženým ultrazvukovým 
impulsem.

Protože je rychlost šíøení zvuku teplotnì závislá, provádí 
se uvnitø snímaèe ještì automatická teplotní korekce, 
která tuto chybu mìøení eliminuje. 

Snímaèe se dodávají ve tøech rozsazích podle 
požadované mìøené vzdálenosti od 1,2m (US1200) do 
4,2m (US4200 ). Vedle této maximální vzdálenosti 
mìøené pøekážky od snímaèe (výška snímaèe nad 
minimální hladinou) je u každého ultrazvukového 
snímaèe dùležité i tzv. mrtvé pásmo, které urèuje 
minimální vzdálenost snímaèe od pøekážky (výška 
snímaèe nad maximální hladinou). Ultrazvukové 
snímaèe US1200 se vyznaèují hodnotou tohoto 
parametru pouhých 15 cm.   

Èíslicový pøenos dat ze snímaèe do pøipojeného 
záznamového zaøízení umožòuje pøedávat více 
informací po jednom vedení a proto každý snímaè kromì 
hlavní mìøené velièiny (výška hladiny) mùže vysílat ještì 
vedlejší velièinu a tou je u snímaèù typu USX200 teplota 
vzduchu. Pøenos zmìøených hodnot ze snímaèe do 
pøipojené záznamové jednotky probíhá pøes sériové 
rozhraní RS485 v jednom kabelu  spolu s napájením 10 V 
až 24 V DC (typ 12V DC). 

Snímaèe jsou vhodné pro bezkontaktní mìøení výšky hladiny 
v otevøených mìrných profilech a vodních tocích nebo pro 
mìøení výšky hladiny a objemu v jímkách a v nádržích. 
Upravená verze snímaèe US4200/RK je vhodná i pro mìøení 
výšky snìhové pokrývky. 

Je-li známa funkèní nebo tabulková závislost mezi výškou 
hladiny a okamžitým prùtokem (konzumèní rovnice), je možné 
pomocí pøipojené záznamové jednotky typu M4016, STELA 
nebo H1 také prùbìžnì poèítat okamžitý prùtok i celkový 
proteklý objem. Typickým pøíkladem použití jsou prùtokomìry 
na odtoku z  èistíren odpadních vod nebo limnigrafické stanice 
na øekách.



Mechanické provedení snímaèù
Ultrazvukové snímaèe se èasto používají v klimaticky nepøíznivých 
podmínkách kanalizaèních šachet a jímek, kde je trvale vlhké 
prostøedí. Pláš� snímaèe je proto zhotoveno z nerezové oceli o 
prùmìru 50 mm a délce 110 mm a vlastní ultrazvukový snímaè i øídící a 
vyhodnocovací elektronika jsou uvnitø snímaèe hermeticky zality. Toto 
mechanické provedení vyluèuje prùnik vody do tìla snímaèe. 
Nerezový návarek na válcovém tìle snímaèe slouží jako úchyt pro 
nastavitelný køížový držák, s jehož pomocí lze snímaèe pomocí libely 
nastavit do svislé polohy nad mìøenou vodní hladinu.    
Snímaè se dodává s pevnì vyvedeným PUR kabelem, který slouží pro 
napájení snímaèe i pro pøenos zmìøených dat ze snímaèe do 
pøipojeného nadøazeného systému. Standardní délka kabelu je 2 m 
(pøi objednávce snímaèe lze objednat i jiné délky kabelu).   

Radiaèní kryt snímaèe
Pro pøesná mìøení vzdálenosti ve venkovním prostøedí nechránìném 
pøed sálavými úèinky sluneèního záøení jsou urèeny snímaèe s 
oznaèením US1200/RK až US4200/RK. Tìlo snímaèe je opatøeno 
robustním plastovým lamelovým radiaèním krytem, který snižuje 
chybu mìøení zpùsobenou rozdílnou teplotou sluncem ozáøeného 
snímaèe a teplotou vzduchu pod snímaèem. 
Snímaèe tohoto typu jsou vhodné napøíklad pro monitorování malých 
øíèních tokù nebo výšky snìhové pokrývky.   

Komunikaèní rozhraní
Snímaèe s pøipojenou záznamovou jednotkou komunikují po sériovém 
rozhraní RS485, které dovoluje pøipojit k jedné jednotce i více 
snímaèù, mají-li nastaveny rozdílné adresy komunikaèního protokolu. 
Vedle toho kabel snímaèe obsahuje ještì výstupní signálový vodiè 
DCL (Digital Current Loop), pøes který lze tyto snímaèe pøipojit k DAV 
vstupùm jednotky M4016. Proudový signál DCL je odolný proti 
okolnímu rušení a lze jej proto s výhodou použít u rozsáhlejších 
systému mìøení (èistírny odpadních vod). 
U pøenosných zaøízení se èasto ultrazvukové snímaèe pøipojují k 
záznamové jednotce pomocí rozebíratelného konektoru s vysokým 
krytím IP67.

Mìøící rozsah snímaèe US1200 (/RK): 0,15 m až 1,2 m   

Mìøící rozsah snímaèe US3200 (/RK): 0,20 m až 3,0 m

Mìøící rozsah snímaèe US4200 (/RK): 0,30 m až 4,2 m

Pøesnost mìøení: <0,2 % z rozsahu ±1 mm

Rozlišení: 1 mm

Výstup dat: RS485 - protokol FINET, DCL - 1200 Bd, 0/20 mA

Komunikaèní adresa (default): 5

Mìøící kanály: K1 - hladina [mm], K2 - teplota vzduchu [°C] 

Napájecí napìtí: 10 až 24 V DC, proudový odbìr max. 20 mA

Pracovní teplotní rozsah: -20 až +60 °C

Krytí: IP67 

Materiál pouzdra: nerezová ocel

Rozmìry:  prùmìr 50 mm, délka 110 mm 

Hmotnost: 750 g (vèetnì 2m PUR kabelu)

Pro uchycení ultrazvukových snímaèù nad sledovanou hladinu slouží 
øada rùzných nerezových držákù. Souèástí každého držáku je i 
nastavovací mechanismus, s jehož pomocí lze snímaè uchytit do 
svislého smìru tak, aby se od mìøené hladiny odražený ultrazvukový 
signál vracel zpìt ke snímaèi (variabilita ve dvou na sebe kolmých 
smìrech).
Pro velmi èasté mìøení hladiny (a následnì i prùtoku) v Parshallovì 
žlabu jsou urèeny držáky typu DUP1 až DUP9, které jsou velikostnì 
odstupòované pro Parshallovy žlaby P1 až P9.
Pro mìøení nad Thomsonovým mìrným pøelivem nebo hladin v 
jímkách a nádržích jsou urèeny konzolové držáku DU1-10 až DU1-
100. Èíslo držáku vyjadøuje délku vyložení snímaèe od stìny.
Držáky DU8-40 (-60, -100) jsou rovnìž výložníkové držáky. Jsou však  
doplnìny o kovový radiaèní kryt, který chrání použitý ultrazvukový 
snímaè nejen pøed sálavým sluneèním záøením ale slouží také jako 
mechanická ochrana snímaèe pøed vandalismem.  

US1200, US3200, US4200  ultrazvukové snímaèe hladiny  FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05  Èeské Budìjovice

tel.: 420/ 386 358 274, http://www.fiedler.company 

ULTRAZVUKOVÉ SNÍMAÈE  US1200, US3200 a US4200 (../RK)

DRŽÁKY PRO SNÍMAÈETECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení a rychlý start snímaèe
Napájecí napìtí snímaèe se smí pohybovat v rozsahu od 10 do 24V 
DC. Vlastní proudový odbìr snímaèù nepøesahuje 20 mA (25 mA u 
snímaèe US4200) a protože snímaèe vynikají velmi krátkou dobou 
nábìhu - první mìøení je k dispozici do 2 sec od pøipojení napájecího 
napìtí - jsou tyto snímaèe velmi vhodné pro bateriovì napájené 
systémy, kde nízký odbìr a rychlý nábìh snímaèe výraznì šetøí 
kapacitu baterií. 
Nejèastìji se snímaèe pøipojují k záznamovým jednotkám a k 
telemetrickým stanicím typu M4016, STELA, H1 nebo H3, ze kterých 
jsou i napájeny (u stanic STELA a H1 pomocí zvyšujícího mìnièe 
zabudovaného v tìchto zaøízeních). 
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Snímaè US4200/RK

Držák DUP3
DU1-20

DU8-60


