Manual de Instruções para Sensor de Nível Ultrassônico
TS1 Marinco

Em caso dúvidas na instalação após a leitura do manual, favor entrar em
contato com nosso departamento técnico através do telefone ou email:

• (11) 3477-5655
• email: atendimento@marineoffice.com.br

Horários de atendimento:
Segunda-feira à quinta-feira: 8h – 18h
Sexta-feira: 8h – 17h

Rua Anhaia 982, Bom Retiro – SP
www.marineoffice.com.br

TS1
Sensor de Nível de tanque ultra-sônico
Instruções de Instalação e Operação

para TS1 Firmware v3.8
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: Problemas de instalação TS1
1. O sensor não deve ser montado a menos de 150 mm a considerar do
centro do sensor para os lados do tanque, defletores ou outras intrusões.
2. Use apenas em tanques com uma profundidade superior a 200mm.
3. O sensor deve ser montado paralelamente à superfície do líquido.
4. Não instale em tanques flexíveis que podem aumentar / distorcer à
medida que os níveis de fluido mudam.
5. Verifique que a unidade esteja calibrada de acordo com a forma do
tanque, profundidade e tipo de fluido.
6. Certifique-se de que a protrusão do sensor NÃO está em contato com
qualquer objeto, incluindo vedantes quando montados.
7. Use junta e acessórios conforme fornecido.
8. Monte acima do ponto mais profundo do tanque.
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1. Características
Alimentação 12 ~ 24VCC
Perfil extremamente baixo apenas 20mm de altura, uma vez montado
Distância de operação de 0mm a 2000mm máximo
Dimensões programáveis do tanque através do aplicativo Windows
Calibração linear e não linear do tanque em 5 níveis
Suporta tanques de metal e plástico
Suporta a espessura da parede dos tanques até 6mm (ou maior se o espaçador for usado e o limite
superior ajustado)
Padrão de montagem de parafusos SAE-5 padrão da indústria com vedação de vedação e arruelas.
Suporta tipos analógicos de calibre 10-180, 300-10, 240-33
Suporta medidor digital que requer entradas de 0-5 volts
Faixa de temperatura de operação de 4 ° c a 65 ° c

2. Especificações
Elétrica
10VMIN ~ 32VMAX CC.
Ignição protegida conforme ISO 8846
Resistência ao fogo testada para ABYC, US Coast Guard e ISO10088
Tipos de saída: medidores analógicos 10-180, 300-10, 240-33 ohm e 0-5volt
Meio Ambiente
Resistente a Gasolina, Diesel, Água e WC Químico.
Profundidade máxima do tanque
Distância de operação de 0mm a 1100mm para tanques de gasolina
Distância de operação de 0mm a 2000mm para tanques de água
Distância de operação de 0mm a 2000mm para tanques Diesel
Distância de operação de 0mm a 1500mm a 55 ° C
Nota: Os líquidos que podem ter uma superfície absorvente de som limitarão a
profundidade do tanque ou, na pior das hipóteses, não fornecerão um sinal de retorno,
por exemplo. Bolhas de espuma ou lodo poroso.
As superfícies líquidas permanentes com mais de 3 graus de distância terão um efeito de
desvalorização da profundidade do tanque.
Os líquidos que têm viscosidades mais altas do que a água (por exemplo, óleo) não podem
propagar ondulações líquidas que criem um sinal de retorno forte. Isso também terá um
efeito de desvalorização da profundidade do tanque.
Não use em tanques com menos de 200mm de profundidade, pois as reflexões
angulares reduzirão a precisão.
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19.64 [3/4"]

3. Dimensões

95.35 [3 3/4"]

95.35 [3 3/4"]
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8.9 [3/8"]

PROTRUSÃO
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4. Montagem e instalação
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MUITO IMPORTANTE:
DIAMETRO NÃO DEVE
SER MENOR Ø42mm

68°
INDICAÇÃO DOS FUROS

JUNTA

ANEL DE BARREIRA
TANQUE

PROTUSOR
ACÚSTICA

4.5mm

TANQUE
4.5mm

42mm

IMPORTANTE
AS PAREDES LATERAIS DO PROTUSOR ACÚSTICO
NÃO DEVEM SER MAIS PRÓXIMAS DO QUE 4,5mm DO
FURO DE INTALAÇÃO DO SENSOR NO TANQUE

A protrusão acústica deve ser posicionada na abertura do tanque no centro do furo. A
protrusão deve idealmente estar saliente no tanque e não ser encaixada no furo. Veja o
desenho acima.
Para apertar os parafusos, assegure-se de que a base e as anilhas estão planas. Aperte
o parafuso até que a cabeça do parafuso entre em contato com a lavadora e aperte mais
duas voltas completas.
O torque máximo para os parafusos de montagem é de 0,5 Newton.
Nota: O desenho não é em escala. Use a junta do tanque como modelo e verifique se
o orifício do tanque é de 42 mm.
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Caso 1
TS1 deve ser montado no ponto de tanque mais profundo!
Recomenda-se que o sensor esteja montado no meio do tanque, isso é particularmente
importante em tanques baixos ou não embutidos que estão montados em veículos móveis
ou embarcações. Isso permite que o TS1 transmita ondas médias de fluido com o nível
correto quando a profundidade está variando devido à movimentação.

Caso 2
TS1 deve ser montado a pelo menos 150 mm a partir de um defletor de tanque
vertical, paredes de tanque e tubulação.
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Junta

Caso 3
A junta correta fornecida pela BEP deve ser utilizada
Use 5 arruelas fornecidas, as arruelas devem ser colocadas sob as cabeças dos
parafusos para evitar danos na tampa de borracha.

Protrusão
acústica

Caso 4
A protrusão acústica não deve tocar no tanque!

Caso 5
O TS1 deve ser montado para que possa ver a parte inferior do tanque.
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entrada

saída

Caso 6
As tubulações de entrada e saída devem entrar em pelo menos de profundidade para os
tanque em tanques de água cinza e preto para parar a turbulência da água no
enchimento.

Caso 7
Não coloque o TS1 com um tubo.

Caso 8
Certifique-se de que os parafusos e os orifícios de montagem estejam alinhados
adequadamente para manter o corpo plástico isolado acústicamente do tanque.
Não aperte demais os parafusos.
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5. Fiação

A alimentação deve ser desligada antes do TS1 estar conectado ao sistema.
Certifique-se de que a fiação esteja correta,caso contrário pode ocorrer danos,
tornando o dispositivo inoperável.

Page 9

6. Programação e Configuração

TS1 Transmissor
(BEP P/N TS1)

Caixa de interface + cabo conversor USB-paraSerial (BEP P / N TS1-PK)

Computador com porta USB

Visite o site BEP para baixar o software de programação.

7. Solução de problemas
Tanques de água
Após longos períodos sem uso, a condensação será acumulada no topo do tanque de
água e no face do sensor. Se as gotas de água forem grandes, o sensor não poderá ler o
conteúdo do tanque com precisão. Isso irá desaparecer com o uso normal de barco ou RV.
Tanques de resíduos
Grandes quantidades de bolha de espuma na superfície do líquido causada por
detergentes ou pós de lavagem resultarão em que o sensor não receberá pulsos sonoros
refletidos de volta da superfície líquida, em vez disso, serão absorvidos pelas bolhas até
que se dispersem. Em seguida, a operação normal será retomada.

INST-TS1-V13
08/10/10

Page 10

8. Perguntas frequentes
P: Qual é o período de atualização do sinal?
R: O sinal é atualizado em tempo real.
P: Por que o nível do tanque está preso em um valor?
R: Quando o sensor não pode medir um nível de tanque válido, o sensor recuperará a
última boa leitura do nível do tanque de sua própria memória. Isso será enviado para o
monitor até encontrar um novo nível válido.
P: O TS1 está protegid contra ignição?
A: O TS1 está protegido contra ignição e aprovado.
P: Ao ligar, o indicador analógico passa a escala completa e depois volta a vazio. Após 5
segundos, mostra o nível correto.
R: Isto é normal para um medidor análogo de 10-180ohm.
P: Ao ligar, o medidor analógico passa a escala completa e volta ao nível correto.
A: Isto é normal para um medidor análogo de 240 - 33ohm.
P: O indicador está lendo cheio o tempo todo.
A: 1. O problema mais comum é que a protrusão acústica está a tocando no tanque.
2. A junta incorreta foi usada. A junta especificada é uma mistura de cortiça / viton.
3. O sensor deve estar muito proximo da lateral do tanque.
4. Existe uma obstrução no tanque.
5. Os parafusos de montagem não estão isolados acústicamente do corpo (ver Caso 8)
P: O sensor é sensível a interferências elétricas. Devemos usar o cabo blindado?
R: Não é necessário usar o cabo blindado, a menos que você esteja executando uma
longa distância e perto dos cabos do aparelho que irradiam ruído.
Q: Qual é a distância máxima entre sensor e medidor?
A: 50 metros
P: Qual o suporte para o produto?
A: as atualizações serão colocadas no site da BEP.
P: Por que a leitura do medidor é incorreta quando o tanque está vazio?
R: Deve haver algum fluido que cobre o fundo do tanque para o sensor para receber um
sinal de retorno válido.
P: Qual é o ângulo do feixe do sensor?
A: 300 mm a 2M de profundidade
P: Posso usar um selante com o TS1 e a junta
R: Sim, mas assegure-se de que o selante não entra em na protrusão. Além disso, não
aperte demais os parafusos com o objetivo de fornecer uma vedação mais apertada. Os
parafusos devem ser apertados até que haja contato entre a cabeça do parafuso e a
arruela, depois outras 2 voltas completas.
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