
CECHY
Duży zasięg do 195 ft. / 60 m• 
Wyświetlacz graficzny LCD• 
Konfiguracja jednego lub dwóch kanałów• 
5 konfigurowalnych przekaźników / 8 Amp• 
Sterowanie i monitoring pracy pomp• 
Wyjście na licznik (totalizer)• 
Konfiguracja pomiaru przepływu w jednym lub dwóch kanałach• 
Pomiar reóżnicy poziomów• 
Zintegrowany software KSCOPE• 
Automatyczne wzmocnienie sygnału dla trudnych aplikacji• 

Ultradźwiękowy miernik poziomu i przepływu KSONIK III umożliwia pomiar poziomu 
cieczy i ciał stałych maksymalnie w dwóch oddzielnych kanałach do 195 ft. / 60 metrów 
lub natężenie przepływu w różnych typach kanałów otwartych. Urządzenie jest dostępne 
z dwoma wyjściami analogowymi 4-20 mA i pięcioma wyjściami przekaźnikowymi. Sys-
tem może być wyposażony w dwie sondy poziomu podłączone do jednego przetwornika.

KSONICIII może również pracować jako zaawansowany miernik przepływu w 
kanałach otwartych. Miernik obsługuje zwężki Venturi, Parshal, przelewy trójkątne, 
prostokątne, trapezowe i inne dowolnie określone elementy spiętrzające. 
Wewnętrzny Software pozwala na eliminację ech fałszywych i szumów otoczenia.
Urządzenie może sterować pracą do 5 pomp oraz pracować jako miernik różnicy 
poziomów w monitoringu krat wstępnych.

Obudowa Polycarbonate z klapką na zawiasach; IP65 / NEMA 
Zasilanie 110 VAC lub 240 VAC; ±15% 50/60 Hz, 8VA
Wymiary 8.4 x 7.3 x 4.7 cali / 213 x 185 x 118 mm
Waga 3.52 lbs / 1.6 kg          

Zakres temperatur      -22 to 149°F / -30 to 65°C 
Wyjście Analogowe: 1 ea. (Jeden kanał) or 2 ea. (Dwa 

kanały) 4-20mA izolowany; rozdzielczość16 bit; 
rezystancja 750 ohm max.

Przekaźniki 5 x SPDT 8 AMPS 240 VAC w pełni konfigurowalny
Zasięg 195 ft. / 60 m
Dokładność 0.25% pełnego zakresu z kompensacją temp.
Wskaźnik lokalny                                    Wyświetlacz graficzny128 x 64
Konfiguracja  5 przycisków lub Software KSCOPE
Strefa martwa       Dotyczy przetwornika ultradźwiękowego 

i akcesoriów ACS-0003-1 

Zakres zmian 0.03 to 65 ft. / minut�� ; 0.01 to 20 m / minutę
Klasyfikacja     General Purpose 
Znak CE EN 50082-2  Immunity 

EN 50081  Emission 
EN 61010-1 Safety

OPCJE
Przetwornik dla cieczy i ciał stałych powodujących korozję• 
Software konfigurowalny w systemie Windows• 
Zestaw montażowy• 

SPECYFIKACJA

ZASTOSOWANIE  
Doskonały do przepompowni z możliwością • 
sterowania pięcioma pompami 
Ekonomiczny pomiar poziomu do zastosowań• 
w silosach 
Krótki lub długi zasięg pomiaru dla cieczy• 
lub materiałów pylistych 
 Dwukanałowy pomiar przepływy dla• 
• Zwężki          •  Koryta          •  Przelewy
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Przetwornik poziomu dużego zasięgu / Przetwornik przepływu

KSONIK III



KSIII/a/b
/a Zasilanie     

2 120 VAC i 220 VAC 
/b Typ urządzenia

S Jeden kanał 
D Dwa kanały 

Zamawianie:
Nadajnik, przetwornik i akcesoria muszą byś oddzielnie.1. 
Przetworniki z nadajnikiem KSONIK III wyszczególnione2. 
są poniżej 
Dla dwóch nadajników (/D), muszą być stosowane identyczne 3. 
przetworniki KSONIKIII 

PRZETWORNIKI 
(zamawia�� odd zielnie; dotyczy Przetwornika ACS-0003-1 dla kompletnej dostawy)
Model Zakres pomiaru
K10 Ciecze (50 ft. / 15 m max) lub ciała stałe (16 ft. /  5 m max) 
K10F Ciała stałe (50 ft. / 15 m max)

K10T3 Płyny żrące (50 ft. / 15 m max) z kołnierzem 3” PTFE

K10T4 Płyny żrące (50 ft. / 15 m max) z kołnierzem 4” PTFE 
K20 Płyny lub ciała stałe (100 ft. / 30 m max)
K20H Pyły (100 ft. / 30 m max)
K60 Płyny lub ciała stałe (195 ft. / 60 m max)
Uwaga:  Wszystkie przetworniki dostarczane sa z kablem o długości 
16 ft. (5m). Dla kompensacji temperatury dodano “C”.
DOST�� PNE AKCESORIA 
AKIT Zestaw do montażu (304 SS Montaż i kołnierze) 
KSCOPE Software KSONIK Scope
EXT-
CABxxx

Dostępna długość kabla przetwornika do 328 ft (100m).  Jeśli 
potrzebny jest dłuższy kabel niż długość standardowa16 ft 
(5m) należy podać całkowitą długość kabla w stopach (xxx).

ORDERING INFORMATION

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE AC

ZALECENIA MONTAŻU

Zalecenia montażu dla ciał stałych
Sonda powinna by��  umieszczona w środku 
silosu. Pozwala to uzyskać najlepsze echo.

Zalecenia montażu dla płynów
Unika��  instalacji w miejscach, gdzie wys-
tępują przeszkody zakłócające wiązkę.
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For the latest version of this data sheet, 
visit ktekcorp.com or kteksolidslevel.com.

BMsonic Biotechnika
ul. Krzywa 30
05-092 Łomianki +48 22 666 96 80; 
+48 602 666 795, +48 662 699 887
www.bmsonic.waw.pl

K-TEK 
18321 Swamp Road 
Prairieville, LA 70769 USA 
Phone: +(1) 225-673-6100 
Fax: +(1) 225-673-2525 
Email: sales@ktekcorp.com 
Website: ktekcorp.com


