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Hoofdstuk 1 Start Hier…

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Pulsar blackbox 133 Level System. Dit kwaliteitssysteem is
door de jaren heen verbeterd en aangepast en is uitgerust met de laatste technieken en technologie uit
de ultrasone niveau metingen en sturingen.

Over de handleiding

Deze handleiding helpt u verder in het configureren en installeren van de blackbox 133.

Verschillende hoofdstukken zijn louter informatief of hebben betrekking op andere configuraties.

Tips
Tip

Dit symbool refereert naar eventuele tips.

Bijkomende Informatie

Bijkomende Informatie
In verschillende delen van de handleiding,
vindt u gearceerde blokken, zoals deze,
die u specifieke zaken uitlegt in detail.

Referenties
Zie ook

Referenties/verwijzingen naar andere hoofdstukken



Over de blackbox

De Pulsar blackbox is een non-contact (invasieve) Level Control System. Het is special ontwikkeld
al seen nieuw concept in de eenvoudig programmeerbare, betaalbare en onderhoudsvrije niveau
metingen.

Beschermd in een IP67/Nema 6 behuizing. Dit product is ideaal voor applicaties, waar niveau
monitoring, rapportering, controle of logging noodzakelijk is zonder een locale weergave.

De blackbox level system is beschikbaar in een reeks van verschillende varianten met
verschillende uitgangsmogelijkheden.

De blackbox is gemakkelijk in gebruik en men kan deze snel en eenvoudig programmeren via een
laptop, gebruikmakend met de bijgeleverde software (enkel voor blackboxen zonder display) of met
behulp van de hand held calibrator, welke geconnecteerd kan worden via een RS232 interface, en
voorzien is van een LCD display.

Alle modellen van de blackbox kunnen gebruikt worden in combinatie met de uitgebreide reeks
transducers van de Pulsar dB transducers van 0 tot 3 meter tot de transducers met een maximum tot
40m.

De blackbox serie is ontwikkeld om u te voorzien in een uiterst betrouwbare meting in een
robuste en functionele uitvoering, die tevens betaalbaar is.



Hoofdstuk 2 Installatie

Power Supply/ voeding vereisten

De blackbox kan functioneren met een AC voedingsspanning of met een DC batterij. De AC
voedingsspanning mag 115V +5%/-10% 50/60Hz of 230V =5%/-10% 50/60Hz bedragen, afhankelijk
van de positie van de switch. De DC voiding mag tussen de 10V en 28V bedragen. Het verbruik van
de blackbox is typisch 5W tot een maximum van 10W.

Plaatsing

Alle electronsiche producten zijn gevoelig voor electrostatische shocken, een goede
aarding tijdens de installatie is aan te bevelen.

De blackbox level controller wordt gemonteerd in een veilige oftewel non-hazardous Area, en de
transducer mag zich mits het gebruik van een zenerbarrier gemonteerd worden in de gevaarzone.

Betreffende de plaatsingsvoorwaarden, dient men met volgende zaken rekening te houden:

Makkelijk toegangelijk tot de behuizing van de Blackbox.

Het plaatsingsoppervlak is trillingsvrij.

De omgevingstemperatuur mag variËren tussen de -20 ºC en de 50ºC.

Er mogen zich geen hoogspanningskabels en transfo’s in de nabije omgeving bevinden.



Afmetingen

De afmetingen van de bevestigingsgaten zijn als volgt:

De volledige afmetingen van de behuizing zijn als volgt:

Kabel ingang
Er zijn 3 x M20 wartel ingangen, hierin kan men kabels met diameters van 6 tot 12mm bevestigen.



Aansluitings details
De aansluitingen zijn als volgt gerangschikt. Tevens bevinden zich binnen in de behuizing
aanwijzingen om alles correct te kunnen aansluiten.

Connections

Power/ Voeding

De blackbox 133 kan functioneren op AC wisselsspanning 230 V of een DC power source of
batterij.

Transducer

De transducer moet volgens onderstaande opsomming aangesloten worden.

Rood = Power (Terminal 19)

Wit = Signaal (Terminal 20)

Zwart = 0 volts (Terminal 18)

Groen (screen) = SCR (Terminal 17)

Voor Zone 0 moet men gebruik maken van een externe Zener barrier.

(zie ook in extra bijlage)



Voltage Selector en Fuse

De voltage selector switch en de AC mains power fuse bevinden zich in de links in de blackbox.

Belangrijke informatie
Alvorens de spanning op te zetten (AC power (mains)),
vergewis u van de correcte selectie van de spannings
selector switch welke zich links in de blackbox bevindt.

Standaard zijn alle units reeds geconfigureerd op 230
volts AC, wegens veiligheidsredenen.

Gebruik de blackbox nooit met open cover.

Een externe schakelaar of spanningsonderbreker zou in
de nabijheid geïnstalleerd moeten worden, ten einde
veilig aan de installatie te kunnen werken.

Verbindingskabels moeten adequaat geïnstalleerd zijn
volgens IEC 664 Category II. Strip 30 mm van de
buitenisolatie van de kabel. Strip 5 mm van de isolatie
van het einde van elke connector. Verzeker u dat alle
kabels goed zijn vast gemaakt in de terminal block en dat
de kabels geen blote draad zonder bescherming tonen.



Onderhoud

Er is nagenoeg geen onderhoud aan de blackbox, enkel het schoonmaken van de behuizing met een
licht bevochtigde doek, gebruik in geen geval solventen om te reinigen. Bij problemen met de unit,
gelieve Pulsar of de vertegenwoordiging van Pulsar te contacteren.

NIET VERGETEN
Selecteer de voltage selector switch in de correcte positie!!!

Voorbereiding in dienst stelling

Alvorens in te schakelen, verifieer het volgende:

De blackbox is correct gemonteerd in een veilige omgeving ( a ‘safe’ area).

De power supply/voeding is correct aangesloten.

De voltage selector switch bevindt zich in de juiste positie.

De (eventuele) relays zijn juist geconnecteerd.



Hoofdstuk 3 Gebruik van de blackbox Level System

Controller:

Display

De displays op zowel de PC Programming Software (standard) en de Hand Held Calibrator (optional)
zijn identiek.

Tijdens de Run Mode, geeft de display het actuele niveau en de geselecteerde eenheden weer.

1234.56
mm

1) Main Display, 6 digit numeric display:
Run Mode, current measurement displayed, dependent on mode and measurement unit's chosen,
and value of Hot Key function selected. Program Mode, displays parameter number and values
entered for parameters. Test Mode, displays simulated level.

2) Auxiliary Display, scrolling twelve digit alpha numeric display Run Mode, displays measurement
units (P104), status messages on signal and transducer, detail of Hot Key function selected.
Program Mode, displays Menu and Sub Menu headings, parameter details and options.

1

2



Keypad

Hot Keys

Er zijn 5 hot keys op het toestenbord, welke kunnen gebruikt worden om snel bepaalde parameters op
te vragen.

Hot
Key

Run Mode Program Mode

Niet gebruikt blackbox
133.

Niet gebruikt blackbox
133.

Weergave Echo sterkte
strength/H.A.L.L./average &
peak noise/temperatuur.

Niet gebruikt blackbox
133.

Niet gebruikt blackbox
133.

Reset parameter naar default
setting.

Huidige mA output. Niet gebruikt blackbox
133.

Actuele aflezing van
afstand, niveau of ruimte in
geselecteerde eenheden

Niet gebruikt blackbox
133.

Niet gebruikt blackbox
133.

TVerwijst naar de laatste
aangepaste parameter.

Systeem informatie Enter Decimaal Punt.



Menu Keys

De menu keys dienen enkel om te navigeren in het menu system:

Menu
Key Function

1) Pijlen voor links en rechts in het menu systeem.

2) Gebruikt in test mode om het niveau te simuleren:
boven en naar beneden.

1) Confirmeren na elke actie (bijvoorbeeld in de menu)
of na aanpassen van een parameter nummer of waarde.

2) Gebruikt om te confirmeren na vragen van de
blackbox, zoals bijvoorbeeld de factory defaults.

Gebruikt om een niveau hoger in het menu te navigeren
of terug te keren naar de run mode.

Ook voor te beëindigen zonder aanpassing.

Numerische toesten

Deze keys zijn nodig om numerieke informatie in te voeren, tijdens het programmeren.



Run Mode

Na het configureren, kan men de blackbox activeren in run mode.

Oftewel in normaal bedrijf.

LED’s

Deze twee LED’s geven de status aan van eventuele foutmeldingen.

LED 1
Green

LED 2
Red

Run Mode

Off Off No power to unit

Constant
On

Constant
On

Internal Error

Slow
Flashing

Slow
Flashing

Transducer fault

Off Slow
Flashing

Failed Safe /Loss of Echo

Slow
Flashing

Off Healthy signal unit working
normally.

Program Mode

In deze mode kan men de settings en parameters veranderen.

Nadat men onderstaand paswoord ingevoerd heeft.

Nota
Er is een time-out periode van 5 mnutes in de program
mode, hierna schakelt het toestel automatisch terug naar
de run mode.



Hoofdstuk 4 Programtie voorbeelden

Niveau

Voorbeeld niveau meting

In dit voorbeeld dient men volgende parameters in te stellen:



Top Level
Menu

Sub
Menu

Parameter Detail Selected
Value

Application Operation P100 Mode 2 = Level
P101 Xducer 3= dB10

Distances P104 Measnt Units 1 = metres

P105 Empty Level 10.0
P106 Span 10.0

Dit zijn in principe de enige parameters dewelke men dient in te geven.

Dankzij de parameters voor de relay kan men 2 alarmeringen in bouwen.

Nota
De 0 tot 5 Volt uitgang zal automatisch de waarde van P106
Span aannemen als zijnde 100% en 5 volt(Full level).



Parameters

In dit deel vind men een overzicht van de belangrijkste parameters,

Applicatie Parameters

Operation

P100 Mode of Operation

Option Description
1 =
Distance
(Default)

Display and Output relative to the distance from the
transducer to the surface.

2 = Level Display and Output relative to how full the vessel is.

3 = Space Display and Output relative to how empty a vessel is.

P101 Transducer

Option Description
1 = dB3 Transducer is a dB3.
2 = dB6 (Default) Transducer is a dB6.
3= dB10 Transducer is a dB10.
4= dB15 Transducer is a dB15.
5= dB25 Transducer is a dB25.
6 = dB40 Transducer is a dB40.
7 = dBS6 Transducer is a dBS6

Afmetingen

P104 Measurement Units

Option Description
1 = metres (Default) All units of measure are METRES

2 = cm All units of measure are CENTIMETRES

3 = mm All units of measure are MILLIMETRES

4 = feet All units of measure are FEET

5 = inches All units of measure are INCHES

P105 Empty Level

Totale afstand tussen transducer en het laagste niveau of bodem.

Belangrijke Informatie
Tijdens het veranderen van de(P105) wordt er gevraagd
of men de span P106 ook dient te veranderen, door 0 te
kiezen, worden er geen andere parameters veranderd of
aangepast.



P107 Near Blanking Distance

Deze parameter is een vaste waarde, afhankelijk van de gebruikte transducer Xducer (P101).
Hieronder vindt u een overzicht.

Transducer Near Blanking Distance

P101 = 1 Xducer is a dB3 Default Blanking Distance = 0.12m

P101 = 2 Xducer is a dB6 Default Blanking Distance = 0.3m

P101 = 3 Xducer is a dB10 Default Blanking Distance = 0.3m

P101 = 4 Xducer is a dB15 Default Blanking Distance = 0.5m

P101 = 5 Xducer is a dB25 Default Blanking Distance = 0.6m

P101 = 6 Xducer is a dB40 Default Blanking Distance = 1.2m

P101 = 7 Xducer is a dBS6 Default Blanking Distance = 0.2m

P106 Span

TDeze parameter behelst de afstand tussen het minimum niveau en het maximum niveau. Automatisch
wordt dit aangepast aan parameter Empty Level (P105) min de Near Blanking distance (P107), Bij
ingave P105.



Addendum Troubleshooting

Een kort overzicht van mogelijke foutmeldingen.

Symptoom Wat te doen?
Geen weergave op het scherm,
zelfs geen oplichting van de
LED’s

Controleer de voiding en de
bekabeling hiervan.

Foute weergave van het
niveau, de afstand tussen
transducer en het gemeten
niveau is incorrect

Meet de huidige afstand van
transducer tot het gemeten oppervlak.
Enter Program Mode en ga
rechtstreeks naar P021, alwaar men
de exact gemeten afstand ingeeft.
Hierna drukt men enkele malen op
Enter om terug in Run Mode te
gerakenn. Vanaf nu leest men de
correcte afstand af.

Het niveau is systematisch
incorrect (verschillend) bij
dezelfde hoeveelheid.

Check empty level (P105), display
offset (P802), en offset (P851).

LED’s veranderen van kleur
(status) maar de relays
worden niet geactiveerd of
gedeactiveerd.

Check supply unit en verifier de
voltage selector betreffende de
positie.

Extra bijlage met schema voor aansluiting zenerbarriere (volgende bladzijde)




