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Измервателен сензор Shuttle®

Обхват За течности : от 0 до 10 см / 0 до 24 м
За твърди маси : от 0 до 4 м / 0 до 10 м

Честота на сигнала 30 kHz, 40 kHz или 50 kHz

Температурен обхват От -20 до +60 °С

Температурна компенсация Вградена от -20 до +60 °С                                   

Ъгъл на излъчване на 
сигнала 3°, 6° или 7°

Материали на корпуса В зависимост от модела

Клас на защита NEMA 6P ( потапяне до 10м воден стълб)

Конвертор Shuttle®

Точност ≤ 0.2%

Входящ сигнал                     От ултразвуковия сензор

Аналогов изход          Един активен 4-20 mA изход, галванично изолиран (мах. 500Ω)

Дигитален изход Два релейни изхода с контактна система SPDT, max 50V DC/1A

Настройка         От клавиатурата

Индикация               Четири много големи символа и осемнадесет индикатора за 
състояние

Захранване 10-30V DC
230/115 AC 50/60Hz ±10%
Консумирана мощност max. 2W

Материал Усилен поликарбонат

Клас на защита         NEMA 4X

MJK North America Inc.
37 Sherwood Terrace, #126
Lake Bluff IL 60044
USA

Toll Free: +01 877-655-5465 
 +01 (877-MJK-LINK)
Local: +01 847-482-8655
Fax: +01  847-482-8654

www.mjk.com
mjkusa@mjk.cmm

MJK Automation A/S
Byageren 7
2850 Nærum
Denmark

Tel.: +45 45 56 06 56
Fax: +45 45 56 06 46

www.mjk.dk
mjk@mjk.dk

MJK Automation AS
Prins Chr.Augusts Plass 1
1530 Moss
Norway

Tel.: +47 69 20 60 70
Fax: +47 69 20 60 71

www.mjk.no
mjk@mjk.no   

MJK Automation B.V.
Hoofdweg 667 A 
2131 BB Hoofddorp
Holland

Tel.: +31 0251-672171
Fax: +31 0251-671951

www.mjk.com
mjknl@mjk.com

MJK Automation P/L
Unit 8/69 Acacia Road
Ferntree Gully 3156
Victoria Australia

Ph: + 61 3 9758 8533
Fax: + 61 3 9758 8633

www.mjk.com
mjkaus@mjk.com

MJK Automation AB
Nytorget 4
S-66123 Säffl e
Sweden

Tel.: +46 53 31 77 50
Fax: +46 53 31 38 11

www.mjk.se
kontoret@mjk.se   

УЛТРАЗВУКОВИ НИВОМЕРИ

ПОДХОДЯЩИЯТ СЕНЗОР ЗА ВАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ

MJK може да предложи 
подходящ сензор за всяко 
приложение, в което се 
измерва на ниво - в малки 
бентове и язовири, отводнителни 
ями, мокри кладенци или 
резервоари. Shuttle® системата 
може да измерва както в малки 
обхвати от 0 до 10 м, така и в по-
големи от 0 до 24 м.

Сензорът на MJK с 3° 
разпръскване на лъча, 
има изключително висока 

концентрация на сигнала и 
може да бъде използван за 
турбулентни течения, стенен 
монтаж в мокри кладенци и 
резервоари.

Сензорите на MJK са налични c 
FM и ATEX сертификати, което ги 
прави подходящи за работа във 
взривозащитени среди. Също 
така MJK предлага химически 
устойчиви сензори, подходящи 
за химични резервоари.
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НОВОВЪВЕДЕНИЯ, ФУНКЦИИ, КАЧЕСТВО И СТОЙНОСТ

MJK Suttle® измерва, визуализира, предава 
и контролира нива на същата цена, на 
каквато конкурентите предлагат само своите 
трансмитери. Освен това получавате и 
високото качество, което очаквате от MJK. 
Сензорът и дисплеят са свързани с кабел и 
това позволява дисплеят да бъде монтиран на 
удобно за потребителя място. Големината на 
графичния дисплей улеснява отчитането на 
данните от разстояние.

Системата прави изключително лесен старта 
на измерването. Лесни са и промените на 
настройките на всички функции – контролни, 
сигнални, управляващи.

Съвременният софтуер осигурява коректно и 
надеждно функциониране на системата и при 
най-тежките приложения.

НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО

Shuttle® системата е напълно 
самостоятелен уред с вградени 
клавиатура и 4 разреден LCD 
дисплей с 18 индикатора на 
статус, включително индикатор 
за силата на измервания сигнал. 
Това позволява всички настройки 
и промени да се правят без 
допълнително оборудване.

Осигурени са два релейни изхода за 
управление на помпи или извеждане 
на алармени сигнали.

Shuttle® системата има възможност 
за двойно захранване, което 
позволява избор между 10-30V DC 
или 230/115V 50-60Hz AC. Скалата 
на стойностите на изходящия сигнал 
в mA може да бъде задавана от 
потребителя.

В модула е добавена функция за 
самообучение с висока резолюция, 
която елиминира възможни 
грешки от четене и „лъжливо” ехо. 
Широкообхватната самодиагностика 
и възможностите за настройка на 
сигнала осигуряват точна и надеждна 
работа на Shuttle®.

АДАПТИВНИ, КЪДЕТО И ДА СЕ НАЛАГА ИЗМЕРВАНЕ

MJK Shuttle® притежава висока
функционалност, която позволява 
стабилно и надеждно измерване на ниво в 
турбулентни води, в течности, съдържащи 
твърди примеси и леко запенени води. 
Автоматиката на MJK позволява да се 
извлече максималното от всяко 
приложение. 

Типични примери за измерване и 
контрол на нива:

Резервоари в отводнителни • 

инсталации

Танкове в станции за питейна вода• 

Резервоари и съдове в индустрията, • 

включително в хранително – 
вкусовата

Утаечни контейнери• 

Нива на насипни (твърди) маси• 

Отворени канали, улеи, преливници.• 
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