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Rozdział 1 – Wstęp 
 
Gratulujemy zakupu miernika Pulsar IMP jako miernika systemu monitorowania poziomu. Ten wysokiej jakości 
system był rozwijany przez wiele lat i prezentuje ostatnie osiągnięcia z zakresu najnowszej technologii 
ultradźwiękowego pomiaru poziomu  i sterowania. 
Został on zaprojektowany dla zapewnienia wielu lat bezawaryjnej pracy, przy minimalnym czasie studiowania 
podręcznika użytkownika, zapewniając instalowanie miernika tak prosto, jak to jest tylko możliwe. 
  

O podręczniku  
Podręcznik ten ma za zadanie dostarczyć odpowiednich informacji, zapewniających właściwe podłączenia i działanie 
miernika IMP. 
 



 

 

System Monitorowania Poziomu IMP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis 

funkcjonalny 
System monitorowania poziomu IMP jest wysoko zaawansowanym, ultradźwiękowym systemem pomiaru poziomu, 
który zapewnia bezkontaktowy pomiar poziomu dla szerokiej gamy aplikacji zarówno dla cieczy jak i ciał stałych. 
Unikalnie zaprojektowany pozwala na zastosowanie miernika IMP w konfiguracji 3 przewodowej jak i 2 
przewodowej (prądowa pętla pomiarowa), wszystko w jednym urządzeniu.  
Prosta kalibracja i obsługa oraz zasada „zamontuj i zapomnij” oznacza, że System Monitorowania Poziomu można 
stosować szybko i z zaufaniem. Dwa przekaźniki, które mogą być konfigurowane zarówno dla alarmu jak i 
sterowania, z w pełni programowalnymi zestawami parametrów w konfiguracji 3 przewodowej, razem z 
odpowiednim reakcją na warunki awaryjne na wyjściu analogowym, w konfiguracji zarówno 2 jak i 3 przewodowej. 
IMP pracuje na zasadzie czasowej odbioru echa ultradźwiękowego powstałego od impulsu pomiarowego 
transmitowanego w powietrzu oraz cyfrowej technologii obróbki echa ultradźwiękowego. 
IMP występuje w trzech wersjach: IMP 3 z zakresem od 0.125m do 3.00m, IMP 6 z zakresem od 0.3m do 6.00m 
oraz IMP 10 z zakresem od 0.3m do 10.00m. 
 
 
 
 
 



 

Miernik poziomu IMP może wyświetlać poziom, przestrzeń, dystans. Przekaźniki mogą być 
programowane na załączenie lub wyłączenie w ustawionych punktach dla zewnętrznego sterowania. 
Wyjście 4-20 mA (nieizolowane w podłączeniu 3 przewodo-wym) może być podłączone do zewnętrznego 
rejestratora lub PLC dla monitorowania poziomu, przestrzeni lub dystansu, zależnie od wybranego trybu 
pomiaru. 

W przypadku wystąpienia warunków awaryjnych IMP wystawia prąd 3,5 mA lub 22 mA. 

Miernik IMP posiada ruchomą pokrywę o stopniu ochrony IP65 zawierającą zintegrowany wyświetlacz 
LCD wraz z 4 przyciskami służącymi do programowania oraz jako klawisze funkcyjne dla uzyskania 
dodatkowych informacji w trybie pracy (Run mode). 

 

 
 



Specyfikacja techniczna 
 

Wymiary i sposób montażu: Gabaryty: Wysokość x średnica = 175mm x 130mm 

 Wejścia kablowe: 2 przepusty kablowe 4,5 – 10mm 

 Mocowanie: 

  

1,5” BSP (gwint rurowy) lub NPT dla wersji 3m i 6m , 2” BSP 
lub NPT dla wersji 10m  

 Ciężar: Ok. 1 kg 

   

Warunki pracy: Temperatura medium: -400C - +850C (-400C - +750C dla wersji Ex) 

 Temperatura otoczenia: -400C - +650C 

 Stopień ochrony IP: IP67 

    

Typ miernika IMP:  IMP3 IMP6 IMP10 
Łączny kąt wiązki (dla -3dB) : 100 100 100 

Częstotliwość pracy: 125 kHz 75 kHz 41 kHz 

Zakres pomiarowy: 0,125m – 3m 0,3m – 6m 0,3m – 10m 

    

Pozostałe dane: Cyfrowa obróbka echa 

 Zakres napięcia 
wejściowego: 

11 – 30V (17-30V dla wersji Ex), 3,8 – 22 mA 

 Dokładność: ±0,25% lub 6mm (która wartość większa) 

 Rozdzielczość: ±0,1% lub 2mm (która wartość większa) 

 Wyjście 4-20mA: Rozdzielczość 5µA 

 Kompensacja temperatury: wewnętrzny czujnik (dokładność ±0,50C) 

 Zainstalowana konwersja poziomu na objętość dla linearyzacji różnych kształtów zbiorników 

  

IMP może pracować w konfiguracji zarówno 2-przewodowej jak i 3-przewodowej: 

    

Podłączenie 2-przewodowe: RS232 (gniazdo RJ11) dla celów diagnostycznych lub uaktualnienia oprogramowania 

 4 cyfrowy wyświetlacz LCD 

 4 przyciskowa klawiatura do programowania 

 Pobór prądu: 3,8-22mA  

    

Podłączenie 3-przewodowe: Podświetlany wyświetlacz LCD 

 Wyjście analogowe 0-10V 

 2 wyjścia przekaźnikowe   1NO-1NC 1A 30VDC/AC 

 Pobór prądu ze wzbudzonymi przekaźnikami < 60mA (mniej od 12mA przy wyłączonych 
przekaźnikach) 

  

Podłączenie 3-przewodowe dla 
wersji EX: 

Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z Aten EExia IIC T6 & FM (w trakcie) 

  

Software IMPview: Dostęp do wszystkich parametrów i możliwość ich zmian, możliwość odczytu kształtu echa 
sygnału na ekranie komputera PC  



 
 

Rozdział 2 – Instalowanie 
 

Wymagania dotyczące napięcia zasilającego 
 
Miernik poziomu IMP pracuje w zakresie napięć od +11 do +30Vdc i typowo pobiera mniej niż 0,06 A. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Dzięki kompaktowej konstrukcji miernik IMP montowany jest w prosty sposób przez przyłącze gwintowe 
1,5” lub 2” BSP-gwint rurowy lub NPT, zależnie od modelu). 
 

Po wybraniu lokalizacji do zamontowania miernika należy przestrzegać następujących zasad: 

• Dla korzystania z wyświetlacza i przycisków programujących, nalęży zostawić odpowiednią 
przestrzeń dla łatwego dostępu do klawiatury i wyświetlacza;   

• Wiązka ultradźwiękowa nie powinna napotykać na swojej drodze spadającego materiału, 
oraz przeszkód stałych typu rury, belki etc; 

• IMP3 powinien być zamontowany co najmniej 12,5 cm powyżej maksymalnego poziomu 
materiału i powinien być usytuowany prostopadle do powierzchni materiału, podczas, gdy 
IMP6 powinien być zamontowany co najmniej 30 cm powyżej maksymalnego poziomu 
materiału i powinien być usytuowany prostopadle do powierzchni materiału; 

• Zakres temperatury pracy wynosi od -200C do +650C  

• Miernik nie powinien być zainstalowany przy wysokonapięciowych kablach energetycznych 
energetycznych  i w pobliżu przetwornic częstotliwości 

  
 

Wszystkie produkty elektroniczne są wrażliwe na ładunki 
elektrostatyczne, należy więc właściwie uziemić miernik w trakcie 
instalacji. 
 



Rozmiary 
 
Poniżej podano rozmiary miernika IMP: 

 



 
 

Instalacja na zewnątrz i w zbiornikach otwartych 
 

IMP może być zamontowany w prosty sposób na wsporniku, odpowiednim dla danej aplikacji, posiadającym otwór 
lub wycięcie na gwint umieszczony na korpusie przetwornika ( 1,5” lub 2” z gwintem BSP lub NPT). 

Należy zapewnić instalację miernika w miejscu nienasłonecznionym, ażeby uniknąć błędów pomiaru temperatury 
otoczenia. 

Należy uważnie dobrać miejsce instalacji urządzenia, ażeby wyeliminować ruchy powietrza w miejscu pomiaru, 
które mogłyby zakłócić pomiar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„L” powinno mieć co najmniej wartość taką, jaka podana jest 
w tabeli powyżej, lecz może być większe , jeśli to konieczne. 
 
Instalacja w zbiornikach zamkniętych. 

 

„L” powinno mieć co najmniej wartość taką, jaka podana jest w tabeli powyżej, lecz może być większe , jeśli to 
konieczne. IMP może być w prosty sposób przykręcony do kołnierza przez przyłącze gwintowe wykonane w części 
górnej przetwornika (1,5” lub 2” BSP lub NPT, zależnie od modelu). 

Tam, gdzie jest to możliwe, należy stosować materiały sztuczne, takie jak PVC, w przypadkach, gdzie stosowany 
jest metalowy kołnierz, należy zastosować odpowiednią podkładkę między kołnierzem a miernikiem IMP oraz 
między kołnierzem a zbiornikiem. 

 

 
 

Instalacja na króćcach montażowych  
 
Przy instalacji miernika IMP na pionowym króćcu montażowym, należy dobrać odpowiedni stosunek średnicy 
króćca do jego długości, takl, jak podano poniżej: 
 
 
 
 

 

Model 
IMP 

Zakres L = bliska strefa 
martwa 

Imp 3 3 metry 125mm 

Imp 6 6 metry 300mm 

Imp 10 10 metrów 300mm 

 



  
 

Stosując króciec montażowy dla zamocowania miernika w części górnej zbiornika należy wyeliminować przeszkody 
na drodze wiązki ultradźwiękowej, takie jak wystające spoiny, wystające podkładki etc. dla uniknięcia fałszywego 
echa. 

Jeśli stosowany jest króciec montażowy zagłębiony w zbiorniku poza bliską strefą martwą (blanking distance), lecz 
nie głębiej, niż poziom pustego zbiornika, wówczas należy wpuszczony koniec króćca ściąć pod kątem 45 stopni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnica D 

mm 

Maksymalna 
wysokość „L” 

Mm 

80 220 

100 280 

150 420 

200 560 
 

 Poziom max (100%  zakresu) jest 
w bliskiej strefie martwej 

Króciec powinien być wolny od 
przeszkód, takich, jak spawy 

Nieprawidłowy rozmiar króćca 



 



 
Przepusty kablowe 
 
Seria IMP posiada dwa przepusty kablowe, wyposażone w dławiki o gwincie zewnętrznym M16 dla utrzymania 
właściwej ochrony przed zanieczyszczeniami. 
 
Szczegóły podłączeń listwy zaciskowej 
 
Mierniki IMP  o konstrukcji kompaktowej mogą być podłączone w konfiguracji 3 przewodowej lub 2 przewodowej 
(zasilanie miernika z pętli prądowej 4-20mA) wykorzystując jedną listwę zaciskową dla obydwu konfiguracji. 
Sposób podłączenia dla tych dwu konfiguracji podany jest również przy listwie zaciskowej pod pokrywą czołową 
miernika. 



 
 

 
 

 



Podłączenia listwy zaciskowej  
Podłączenie 2 przewodowe 

Zacisk 1 :      Zacisk napięcia zasilającego DC (11-30Vdc) 

Zacisk 2 Zacisk sygnału prądowego 4-20mA 

Rezystancja pętli 
Dla pracy w systemie zasilania dwuprzewodowego maksymalna rezystancja przewodu zasilającego określana jest z 
wykresu podanego poniżej. 

Dla przykładu, jeśli miernik IMP był zasilony z 24V i podłączony w konfiguracji dwuprzewodowej (4-20mA), to 
maksymalna rezystancja kabla wynosi 590 ohm, dla typowej rezystancji właściwej kabla 77 ohm/km daje to 
maksymalną długość kabla równą 590/77=7,6 km, pamiętając, że jest to całkowita długość kabla, należy więc 
podzielić ją przez 2, co daje długość równą 3,8 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksymalna rezystancja kabla w zależności od wartości napięcia zasilającego  
dla zasilania dwuprzewodowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksymalna rezystancja kabla w zależności od wartości napięcia zasilającego  
dla zasilania trójprzewodowego 

 

 



 

Podłączenie 3 przewodowe 
 

Zacisk 1:  Sygnał analogowy [4-20mA] do miernika wtórnego zasilania z 
pętli dwuprzewodowej 

Zacisk 2: Potencjał ”-„ napięcia zasilającego 

Zacisk 3: Napięcie zasilające – potencjał ”-„ 

Zacisk 4: Napięcie zasilające – potencjał ”+„ 

Zacisk 5: Potencjał ” + „ napięcia zasilającego 

Zacisk 6: Sygnał wyjścia analogowego 0 – 10V – potencjał ”-„ 

Zacisk 7: Sygnał wyjścia analogowego 0 – 10V – potencjał ”+„ 

Zacisk 8: Przekaźnik 1 – styk normalnie zwarty NC 

Zacisk 9: Przekaźnik 1 - wspólny 

Zacisk 10: Przekaźnik 1 – styk normalnie otwarty NO 

Zacisk 11: Przekaźnik 2 – styk normalnie zwarty NC 

Zacisk 12: Przekaźnik 2 - wspólny 

Zacisk 13: Przekaźnik 2 – styk normalnie otwarty NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie do działania  

Przed załączeniem napięcia zasilającego, należy sprawdzić czy: 

� miernik IMP jest właściwie zainstalowany 

� napięcie zasilania jest właściwie podłączone 

Ważna informacja 
 
Jeśli urządzenie jest instalowane lub używane w sposób niezgodny 
z tym podręcznikiem, wtedy stopień ochrony urządzenia może 
zostać obniżony. 
 



Obsługa 
  
W urządzeniu nie ma części, które wymagają serwisowania, jeśli wystąpi jakiś problem z urządzeniem, należy 
wówczas skontaktować się z Pulsar Process Mesurement. 
Urządzenie należy wycierać wilgotną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników do czyszczenia obudowy.    

 
 



 
 

Rozdział 3 – jak stosować miernik poziomu IMP w Systemie Monitorowania 

Poziomu 
 

Działanie i obwody sterowania 
 

Panel wyświetlacza 
 
Podczas trybu pracy RUN, 4 cyfrowy wyświetlacz będzie wyświetlał domyślnie bieżącą wartość poziomu w 
metrach, będzie zmieniać się również odczyt z komunikatem „LOE” (Loss Of Echo) kiedy nastąpiła utrata echa 
sygnału. W trybie programowania wyświetlacz użyty jest do odczytu informacji z Menu Opcji i wprowadzonych 
danych. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miernik może 
znajdować się w dwóch 
trybach działania: Tryb Pracy 
(Run Mode) i Tryb Programowania (Program Mode). 
 

Tryb pracy  
 
Tryb ten jest używany zaraz po zaprogramowaniu miernika. Jest także trybem domyślnym, kiedy miernik wznowi 
swoje działanie po powrocie zasilania. 
Kiedy IMP jest załączony po raz pierwszy, będzie wyświetlana w metrach odległość od czoła przetwornika do 
mierzonej powierzchni.  
Po zakończeniu programowania wyjścia przekaźnikowe, które zostały ustawione, zostaną aktyw-nione, kiedy 
poziom osiągnie zadane ustawienie.  
 

Tryb programowania  
 
Tryb ten jest stosowany do ustawienia parametrów miernika IMP lub zmiany parametrów 
już ustawionych, dokonuje się tego 4 przyciskami umieszczonymi poniżej wyświetlacza. 
Wprowadzając wartości dla każdej opcji menu odpowiedniej dla danej aplikacji należy 
zaprogramować wszystkie niezbędne informacje. 

 



Przycisk Tryb Pracy 
Run Mode 

Tryb Programowania 
Program Mode 

ESC 

 

Wyświetla informacje o 
numerze seryjnym i wersji 
programu  

Używany do wychodzenia  z 
poszczególnych pozycji Menu 
Systemu i powrotu do trybu Run. 
Używany również do kasowania 
błędnie wprowadzonych 
wartości.  

GÓRA 

 

Wyświetla aktualną temperaturę Używany do poruszania się w 
Menu Systemu oraz zwiększania 
wprowadzanych wartości.  

DÓŁ 

 

Wyświetla bieżące natężenie 
echa w dB 
 

Używany do poruszania się w 
Menu Systemu oraz zmniejsza-
nia wprowadzanych wartości.  

ENTER 

 

Wyświetla prąd wyjścia 
analogowego w mA 

Używany do potwierdzenia 
wejścia do opcji Menu Systemu 
lub wprowadzenia wartości 
parametru. 

 

   
Przyciski funkcyjne 
 
Pod wyświetlaczem umieszczone są 4 przyciski. Ich znaczenia i funkcje podane są 
poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Dostęp do trybu programowania 
 
Aby dostać się do trybu programowania, należy nacisnąć jednocześnie przycisk “ESC” oraz “ENTER”, na 
wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat PASS jako zachęta do wprowadzenia hasła, następnie pojawią się 
cyfry 0000 oraz lewa cyfra wyświetlacza zacznie pulsować. Klawiszem GÓRA i DÓŁ zwiększać lub zmniejszać 
wartość cyfry, a klawiszem ENTER zaakceptować wartość i przejść do następnej pozycji. Zakładając, że jest 
domyślna wartość kodu dostępu 1997, wybranie jej zezwoli na dostęp do trybu programowania. 
   
 
 
 
 
Klawisz ESC jest użyty do powrotu do poprzedniej pozycji.  
Po ustawieniu wszystkich cyfr ponowne wciśnięcie przycisku ENTER wprowadzi wybrany kod dostępu do miernika 
IMP, jeśli kod jest poprawny wyświetlacz pokaże komunikat FS (Fast setup). Jeśli jednak wprowadzony kod jest 
błędny, wyświetlacz wyświetli komunikat Fail na 2 sekundy i powróci do trybu Run. 
 
Użycie Menu Systemu 
Menu systemu zostało zaprojektowane w celu prostego dokonywania zmian parametrów. Zaraz po wejściu do trybu 
programowania wyświetlacz wyświetli odpowiedni tekst Menu Programowania. Wciskając przycisk Góra lub Dół 
nastąpi przewijanie pozycji menu (jak pokazano poniżej, zaczynając od APP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przewijając przyciskami Góra lub Dół między pozycjami menu wybieramy odpowiednią opcję, i przyciskiem 
ENTER wchodzimy do wybranej grupy parametrów. 

 
 
 
 
Zaraz po wejściu do wybranej grupy parametrów, należy przewinąć parametry i przyciskiem ENTER wejść do 
szukanego parametru. Dla wprowadzenia informacji, należy użyć przycisku Góra lub Dół dla zwiększenia lub 
zmniejszenia wartości wybranej pozycji, następnie przyciskiem ENTER przesunąć się do następnej pozycji, która 
będzie pulsować, powtórzyć poprzednie czynności aż do całkowitego wprowadzenia żądanej wartości parametru; 
powtórne wciśnięcie przycisku ENTER zachowa wprowadzoną wartość. 
Po zakończeniu wprowadzania, przyciskiem ESC powrócić do poprzedniego poziomu. Po osiągnięciu górnego 
poziomu menu IMP zażąda potwierdzenia przed powrotem do trybu pracy (Run Mode). Dokonuje się tego poprzez 
wciśnięcie przycisku ENTER przy wyświetlanym komunikacie „run”. 
 

 



Rada 
W pewnych zastosowaniach dla określenia poziomu zerowego (empty level) 
łatwiej jest opróżnić zbiornik, odczytać z miernika IMP dystans przetwornika do 
dna zbiornika oraz wpisać do miernika odczytaną daną. 

 
 

Parametry domyślne 
Ustawienia fabryczne 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pierwszym załączeniu miernika IMP, będzie wyświetlana odległość od czoła przetwornika do powierzchni 
materiału. Odczyt na wyświetlaczu będzie w metrach. Wszystkie przekaźniki będą wyłączone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wykonaniu instalacji miernika poziomu i uzyskaniu odczytu dystansu od czoła przetwornika do powierzchni 
materiału, można kontynuować programowanie dla danej aplikacji. Powinno się zaprogramować wszystkie 
potrzebne parametry w tym samym czasie. System będzie więc tym samym odpowiednio ustawiony. 
 
 

Należy zwrócić uwagę, że zakres jest automatycznie obliczany wartości poziomu zerowego, dlatego więc wartość 

poziomu zerowego powinna być wprowadzona najpierw. 

 

Ustawienia fabryczne 
Przy pierwszej instalacji IMP, późniejszych zmianach w instalacji lub przy zastosowaniu w 
nowej aplikacji, przed dokonaniem programowania w jego zamierzonym zastosowaniu zaleca 
się przywrócić wszystkie parametry do parametrów domyślnych, poprzez ustawienie parametru 
Faktory Defaults P930, jak opisano w Rozdziale5 – Przewodnik Programowania. 

 
 

 



 
 

Rozdział 4 – jak uzyskać właściwe rezultaty stosując miernik poziomu IMP   
 
Ten rozdział objaśnia, jak podjąć się wykorzystania różnych funkcji w mierniku poziomu  IMP. Gdzie wybrane 
parametry są użyte, objaśnia Poradnik Programowania w Rozdziale 5. 
 

Dokonywanie nastaw do danej aplikacji 
 

Poziom zerowy  

Poziom zerowy (P105) jest to odległość od czoła przetwornika do materiału na dnie zbiornika. 

 
Zakres  

Zakres (P106) jest to odległość pomiędzy poziomem zerowym (0% poziomu max) a zakresem (100% poziomu 
max) 

Bliska i daleka strefa martwa  

Bliska strefa martwa (P107) jest odległością od czoła przetwornika ultradźwiękowego, w zakresie której nie będzie 
mierzony poziom. Typowym powodem wydłużenia bliskiej strefy martwej ponad jej wartość domyślną jest potrzeba 
zignorowania wpływu bliskich przeszkód.  

Daleka strefa martwa (P108) jest odległością (jako % zakresu) poza poziomem zerowym, która będzie 
odczytywana przez miernik IMP, wartością domyślną jest 20%  zakresu. Jeśli zachodzi konieczność monitorowania 
większego dystansu poza poziomem zerowym, należy zwiększyć tę pozycję, tak, że wartość Poziomu Zerowego plus 
wartość Dalekiej Strefy Martwej (jako % zakresu) jest większa niż odległość od mierzonej powierzchni, oraz mieści 
się w zakresie możliwości pomiarowych zastosowanego przetwornika ultradźwiękowego. 
 

Wyjście prądowe 4-20mA  
Wyjście prądowe 4-20mA może być użyte do zdalnego monitorowania wskazań miernika IMP, poprzez 
zastosowanie oddzielnego wskaźnika, podłączenie do sterownika PLC lub wykorzystane do rejestracji z 
zastosowaniem rejestratora. 
Domyślnie, miernik IMP będzie wytwarzał na wyjściu 4-20mA sygnał prądowy odzwierciedlający wskazanie 
miernika IMP, lecz można też przeskalować wartość prądu wyjściowego w następujący sposób: domyślnie zakres 4-
20mA będzie odnoszony do poziomu zerowego (4mA) oraz do 100% zaprogramowanego zakresu (20mA), można 
jednakże wybrać część z ustawionego zakresu pracy miernika IMP do monitorowania na wyjściu analogowym 4-
20mA. Dla przykładu dana aplikacja może mieć ustawiony w IMP zakres pracy 6 metrów, lecz interesuje nas 
monitorowanie poziomu jedynie od 0m do 5m. W takim przypadku programujemy parametr P834 (Low Value) na 0, 
oraz parametr P835 (High Value) na 5.0. 
 
 
 
 
 
 
Jeśli urządzenie podłączone do wyjścia analogowego miernika IMP  nie może zostać skalibrowane, kalibracji 
(trymowania) wyjścia dokonuje się w mierniku IMP poprzez zmianę ustawień parametrów P838 (Low Trim) oraz 
P839 (High Trim).  Aby to zrobić, należy wprowadzić takie wartości, które odpowiadają 4mA lub 20 mA w 
podłączonym urządzeniu. W tym celu można użyć lewego i prawego przycisku dla zmiany wartości tych 
parametrów, aż pojawi się właściwy odczyt w podłączonym do wyjścia analogowego IMP urządzeniu. 
 

Wyjścia przekaźnikowe 
Wszystkie odnośne parametry dotyczące przekaźników poprzedzone są prefiksem 2**. 
Druga pozycja prefiksu grupy 2** określa numer przekaźnika w następujący sposób: 
 



2 1 * - parametry dla Przekaźnika 1 
2 2 * - parametry dla przekaźnika 2 

 
Trzecia pozycja prefiksu wybiera określone parametry dla ustawienia dla danego przekaźnika, który może być 
wybrany indywidualnie i określa poniższe parametry dla każdego przekaźnika:   
 

Przekaźnik 1-  210 do 218 
Przekaźnik 2 - 220 do 228 

 
Każdy przekaźnik może być konfigurowany wg opcji pokazanych poniżej, i zazwyczaj posiada dwa przypisane 
wartości ustawień dla załączenia (ON) i wyłączenia (OFF).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpierw należy określić, który przekaźnik ma być wykorzystany jako alarm. Pierwszy parametr dla każdego 
przekaźnika określa jego typ (np. nieużywany, alarmowy lub sterujący), oraz co następne parametry przekaźnika, 
stosownie do dokonanego wyboru przedstawiają.  
Poniżej został opisany każdy z tych typów. 
 
 

Uwaga 
Kiedy przekaźniki są zaprogramowane do działania jako alarmy poziomów,  grupa parametrów 
przekaźników jest ustawiona na wartości poziomów materiału w zbiorniku, bez względu na 
ustawienie trybu działania miernika (P100). 
 



 
Każdemu przekaźnikowi można przypisać jeden z trzech typów działania.  
Dla przykładu , Przekaźnik 1 można ustawić w parametrze P210 na następujące typy działania: 
 
0=Nie używany  przekaźnik pozostanie nieaktywny. 

1=Alarmowy  przekaźnik zostanie dezaktywowany dla ustawienia stanu “Alarm - ZAŁ” 

2=Sterujący   przekaźnik  zostanie aktywowany dla ustawienia stanu „Sterowanie – ZAŁ” 

 

Ustawienia dla przekaźnika typu „Alarmowego” 
Przekaźniki alarmowe są dezaktywowane dla ustawienia stanów alarmowych „Alarm – ZAŁ”, oraz aktywowane dla 
ustawienia stanów alarmowych „Alarm – WYŁ”. Tym sposobem zanik napięcia zasilania spowoduje wystąpienie 
alarmu. 
Dla ustawienia przekaźnika typu „Alarmowy” należy ustawić pierwszy parametr dla danego przekaźnika na 1. 
  

Ustawienia Przekaźnika 1 typu „Alarm” są następujące: P210=1 

Ustawienia Przekaźnika 2 typu „Alarm” są następujące: P220=1 

Drugi parametr dla każdego przekaźnika określa funkcję przekaźnika alarmowego, przykładowo; dla Przekaźnika 
1 funkcja alarmowa może być wybrana z opcji dostępnych w parametrze  P211.  
 
Pełen opis szczegółów wszystkich dostępnych opcji alarmowych znajduje się w opisie Funkcje Przekaźników 
P211, 221. Jeśli P210, 220=1 (Alarm) funkcje podane są w tabeli w rozdziale 5. 
 
Trzeci i czwarty parametr ustawia punkty załączania i wyłączania dla każdego przekaźnika. 
Dla alarmu wysokiego ustawia „ZAŁ” powyżej „WYŁ”. Dla alarmu niskiego ustawia „ZAŁ” poniżej „WYŁ”.  
 
Dla przykładu, dla przekaźnika Relay1: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ustawienia dla przekaźnika typu „Sterującego” 
 Przekaźniki są aktywowane dla załączenia funkcji sterujących, oraz dezaktywowane dla wyłączenia funkcji 
sterujących „WYŁ”. W tym przypadku, utrata zasilania miernika IMP wyłączy sterowanie pomp. 
Dla ustawienia przekaźnika typu „Sterujący” należy ustawić pierwszy parametr dla danego przekaźnika na 2. 
 

Ustawienia Przekaźnika 1 typu „Sterujący” są następujące: P210=2 

Ustawienia Przekaźnika 2 typu „Sterujący” są następujące: P220=2 

Drugi parametr dla każdego przekaźnika określa funkcję przekaźnika sterującego, przykładowo; dla Przekaźnika 
1 funkcja alarmowa może być wybrana z opcji dostępnych w parametrze  P211.  
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wyłączenia 

P213 
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Punkt 
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Pełen opis szczegółów wszystkich dostępnych opcji alarmowych znajduje się w opisie Funkcje Przekaźników 
P211, 221. Jeśli P210, 220=2 (Sterowanie) funkcje podane są w tabeli w Rozdz. 5. 
 
Trzeci i czwarty parametr określa punkty załączania i wyłączania dla każdego przekaźnika sterującego. Funkcja 
sterująca określona jest przez parametry załączania „ZAŁ” oraz wyłączania „WYŁ”. Dla uaktywnienia funkcji 
zregulowania (zredukowanie poziomu) należy dokonać ustawienia „ZAŁ” powyżej „WYŁ”.  Dla uaktywnienia 
funkcji doregulowania (wzrost poziomu) należy dokonać ustawienia „ZAŁ” poniżej „WYŁ”. 
 
Dla przykładu, dla przekaźnika 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienia dla przekaźnika typu „Utrata echa” 
Kiedy przekaźnik został przyporządkowany do kontroli Utraty Echa (LOE) lub kontroli błędów, to będzie ustawiony 
tak przekaźnik alarmowy, który będzie dezaktywowany, kiedy wystąpi utrata echa (LOE), oraz aktywowany, kiedy 
pojawi się echo (LOE). Tym sposobem, zanik napięcia spowoduje wystąpienie alarmu. 

Dla ustawienia przekaźnika jako alarmowy, należy ustawić pierwszy parametr przekaźnika na 1.  

Np. ustawienie przekaźnika Relay1 jako alarmowego: P210=1, P211=4. 

Kiedy przekaźnik jest ustawiony do kontroli echa, nie są wymagane dalsze ustawienia. 

 

Inne ustawienia dla przekaźników  
 

Tryb awaryjny 
 
Miernik IMP posiada jeden ogólny parametr bezpieczeństwa P808. Ten parametr określa w jakim stanie ustawi się 
miernik po wystąpieniu stanu awaryjnego (po utracie echa), tj. jaka wartość poziomu zostanie wyświetlona na 
wyświetlaczu oraz w jakim stanie znajdą się wyjścia przekaźnikowe. 
 
Parametr bezpieczeństwa P808 można ustawić następująco: 
1= ostatnio zmierzona wartość 
2 = wartość maksymalna  
3 = wartość minimalna 
 

Ustawienia kodu dostępu 
Kod dostępu jest używany do przełączenia miernika z trybu pracy do trybu programowania.  
Można dokonać zmiany kodu dostępu dla ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do ustawionych parametrów. 
Domyślny kod dostępu ustawiony jest na wartość 1997, lecz może zostać zmieniony w następujący sposób: 
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Informacje dodatkowe 
 
Kod dostępu jest także używany przez RS232, dlatego, jeśli jest on stosowany,  
należy zmienić kod dostępu również w urządzeniu współpracującym z miernikiem IMP. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używanie kodu zabezpieczającego 
 

Jeśli nie jest stosowany kod zabezpieczający, należy go zablokować w następujący sposób: 
• wejść do trybu programowania  
• wejść do menu SyS1 (System) 
• wybrać parametr 921 (uaktywnienie kodu dostępu) 
• wpisać 0, gdy kod dostępu ma być nieaktywny 
• wpisać 1, by uaktywnić kod dostępu 

 

Informacje dodatkowe 
Jeśli użycie  kodu dostępu zostało zablokowane, wtedy można przejść wprost do trybu programowania z trybu pracy 
poprzez wciśnięcie przycisków ESC oraz ENTER jednocześnie. 
 
 
 
 

 

Zmiana kodu dostępu 
Można dokonać zmiany kodu dostępu na dowolny numer z przedziału 0000 do 9999. Aby to zrobić należy wejść do 
trybu programowania oraz do menu SyS1 (System). Wybrać parametr P922, który zawiera kod dostępu, a następnie 
zmienić go. 

Ustawienie parametrów fabrycznych 
Jeśli wystąpi potrzeba odtworzenia fabrycznych ustawień parametrów, należy wejść do trybu programowania oraz do 
menu SyS1 (System) oraz nacisnąć przycisk ENTER. Naciskając przyciski GÓRA lub DÓŁ wybrać parametr P930 
oraz wcisnąć przycisk ENTER, następnie ustawić wartość parametru na 1 oraz zaakceptować przyciskiem ENTER, 
wszystkie parametry z wyjątkiem parametrów trymowania wyjścia analogowego 4 – 20mA będą zmienione na 
ustawienia fabryczne (również ustawienia software’owe DATEM), a następnie pojawi się komunikat Stor (Store – 
zapamiętano), po którym przyciskiem ESC można wyjść z tego parametru i kontynuować programowanie miernika 
IMP dla danej instalacji. 

 

Sprawdzenie informacji dotyczących IMP 
 

Występuje kilka parametrów charakterystycznych dla każdego miernika IMP, takich jak numer identyfikacyjny 
programu oraz numer seryjny miernika. 
 

Sprawdzenie Numeru Identyfikacyjnego Programu oraz Numeru Seryjnego    
 

Jeśli występuje potrzeba identyfikacji numeru seryjnego urządzenia lub numeru rewizyjnego oprogramowania 
podczas trybu pracy , należy wcisnąć przycisk ESC; wyświetlony zostanie numer seryjny wraz z numerem 
rewizyjnym oprogramowania. 

Alternatywnie można dokonać tego sprawdzenia w trybie programowania; gdzie należy wybrać SyS1 (System) i 
wcisnąć przycisk ENTER. Wybrać parametr P926 dla sprawdzenia numeru rewizji oprogramowania lub P928 dla 
numeru seryjnego urządzenia. 



Port szeregowy RS232 
Port szeregowy RS232 stosowany jest do komunikacji szeregowej pomiędzy miernikiem IMP a komputerem PC 
wykorzystując program komunikacyjny Pulsar PC, program ten jest używany do uzyskania informacji z miernika 
IMP, takich jak kształt echa, który można wizualizować i korygować, do odczytania oraz do zapisu informacji. 

Ustawienia portu komunikacyjnego są następujące i nie mogą być zmieniane:  

prędkość transmisji 19200, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu 

Podłączenia miernika IMP z komputerem PC dokonuje się poprzez złącze RJ11 umieszczone pod pokrywą miernika. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uwaga 
 
Kiedy miernik IMP pracuje w konfiguracji 2 przewodowej, podłączenie do RS232 przez RJ11 
spowoduje wymuszenie prądu IMP do ok. 20mA, co jest konieczne do właściwego działania 
RS232. 
 



 
 

Rozdział 5 – Lista parametrów         
 
Rozdział ten opisuje wszystkie parametry miernika IMP. 

Lista parametrów 
Ta sekcja opisuje wszystkie parametry obejmowane przez IMP. 

Menu Aplikacji (APP) 
P100 Tryb pracy 

Parametr ten określa tryb pracy podczas działania miernika IMP, i może być określony w następujący 
sposób: 
 
 

Opcje Opis 
1 = Dystans Wyświetlacz wskazuje odległość od czoła przetwornika 

do powierzchni 
2 = Poziom Wyświetlacz wskazuje stan zapełnienia zbiornika 
3 = Przestrzeń Wyświetlacz wskazuje stan opróżnienia zbiornika 

 
 

P104 Jednostki pomiarowe  
Parametr ten określa jednostki dla programowania i wyświetlania miernika IMP: 

 
 

Opcje Opis 
1 = metres (Domyślne)  Jednostki pomiarowe w  METRACH 
2 = cm  Jednostki pomiarowe w  CENTYMETRACH 
3 = mm Jednostki pomiarowe w  MILIMETRACH 
4 = stopy Jednostki pomiarowe w  STOPACH 
5 = cale Jednostki pomiarowe w  CALACH 

 
 
P105 Poziom zerowy  

Parametr ten określa maksymalną odległość od czoła przetwornika do punktu przyjętego jako poziom 
zerowy, w jednostkach określonych w parametrze 104 – Jednostki pomiarowe. Ponieważ wartość ta 
oddziałuje również na zakres, więc powinien być ustawiony przed ustawieniem zakresu. Domyślne 
wartości są następujące: dla IMP 3=3.00m, IMP 6=6.00m, IMP 10=10.00m. 



 
P106 Zakres 

Parametr ten powinien być ustawiony na maksymalną odległość od dna zbiornika (P105 – poziom 
zerowy) do maksymalnego poziomu materiału. Wartość ta jest ustawiana automatycznie do wartości 
równej poziomowi zerowemu  (P105) pomniej-szonej o wartość bliskiej strefy martwej (P107 – 
Near Blanking), po wprowadzeniu poziomu zerowego. 
Domyślne wartości są następujące: dla IMP 3=2,875m, IMP 6=5,70m, IMP10=9,70m. 

  

P107 Bliska strefa martwa: 
Ten parametr jest odległością od czoła przetwornika ultradźwiękowego, która jest niemierzalna przez 
niego, i jest ustawiana na minimalną wartość zależną od wersji miernika IMP. Wartość ta nie 
powinna być ustawiana na mniej, niż podano poniżej dla danego miernika, lecz może zostać 
zwiększona: 

 
 

Wersja IMP Bliska Strefa Martwa 
IMP3 metrowa  Domyślna strefa martwa = 0,125m 
IMP6 metrowa Domyślna strefa martwa = 0,3m 
IMP10 metrowa Domyślna strefa martwa = 0,3m 

 

P108 Daleka strefa martwa: 
Jest to odległość poniżej poziomu zerowego, którą miernik będzie w stanie jeszcze zmierzyć, wartość 
ta jest ustawiona fabrycznie na 10% zakresu.  
Jeśli mierzona powierzchnia może obniżyć się poniżej poziomu zerowego (Parametr P105), wtedy 
daleka strefa martwa może zostać zwiększona do maksymalnej wartości 100% zakresu. 
Wartość tego parametru wprowadzana jest jako % zakresu  
 

     



 

Menu przekaźnikowe (rL)  
P210 (Przekaźnik 1), P220 (Przekaźnik 2) – Typ przekaźnika 
 
Parametr ten definiuje typ dla określonego przekaźnika, wg poniższej tabeli: 

 
Opcja Opis 
0= Nie używany (domyśl) Przekaźnik nie zaprogramowany 
1= Alarm Przekaźnik jest zaprogramowany jako alarmowy, w 

stanie wyłączonym: Alarm “ZAŁ”; w stanie 
załączonym: Alarm „WYŁ”; zapewnia to sygnalizację 
alarmu po zaniku napięcia zasilania.  

2= Sterowanie Przekaźnik jest zaprogramowany jako sterujący, w 
stanie załączonym: Sterowanie “ZAŁ”; w stanie 
wyłączonym: Sterowanie „WYŁ”. 

 
 
 

Alarmy 
 
P210 (Przekaźnik 1), P220 (Przekaźnik 2) =1 (Alarm) 
 
P211 (RL1), P221 (RL2) – Funkcje przekaźników  
 
Parametr ten definiuje funkcję alarmową dla określonego przekaźnika, wg poniższej tabeli; 
 

Opcja Opis 
0= Wył (domyślna) Przekaźnik nie działa  
1= Poziom Alarm bazuje na poziomie w zbiorniku, należy ustawić 

typ alarmu poziomu (P212), P222) i dwa parametry 
(P213, P223 oraz P214, P224). Parametry są 
wprowadzone w jednostkach wyświetlacza lub % 
zakresu w odniesieniu do poziomu zerowego.  

4= Utrata echa Alarm powstaje jeśli czas Timera awaryjnego (P809) 
zostanie przekroczony.  Nie wymagane są żadne 
ustawienia.   

 
 
 
 
 



 

P213 (Przekaźnik 1), P223 (Przekaźnik 2) – Ustawienia dla załączenia - “ZAŁ”  
Parametr ten określa punkt załączenia alarmu, i powinien być ustawiony , w jednostkach pomiaru ustawionych w 
parametrze P104 w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P214 (Przekaźnik 1), P224 (Przekaźnik 2) – Ustawienia dla wyłączenia - “WYŁ”  
Parametr ten określa punkt wyłączenia alarmu, i powinien być ustawiony w jednostkach pomiaru ustawionych w 
parametrze P104 w następujący sposób:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrata echa LOE (Loss Of Echo) 
Ustawienia dla alarmu od utraty echa nie są wymagane.  

Sterowanie  
P210 (Przekaźnik 1), P220 (Przekaźnik 2) =2 (Sterowanie) 
 

P211 (Przekaźnik 1), P221 (Przekaźnik 2) – Funkcje przekaźników  
 

Parametr ten określa, czy przekaźnik mający funkcję sterującą jest bieżąco w stanie „ZAŁ” czy „WYŁ”.  
 

Opcja Opis 
0= Wyłączone (domyślna) Przekaźnik nie działa  
1= Załączone Sterowanie bazuje na poziomie w zbiorniku. Ogólnie 

obwody sterowania działają niezależnie od siebie, i 
każdy z nich ma swój punkt załączenia i wyłączenia.    

 

Punkt 
załączenia 

Punkt 
wyłączenia 

P213/P223 

 

    > 
       

P214/P224 

 

 = 
 

Alarm 

 „POZIOM WYSOKI” 

 Punkt 
załączenia 

Punkt 
wyłączenia 

P213/P223 

 

    < 
       

P214/P224 

 

 = 
 

Alarm 

 „POZIOM NISKI” 

 

Punkt 
wyłączenia 

Punkt 
załączenia 

P214/P224 

 

    < 
       

P213/P223 

 

 = 
 

Alarm 

 „POZIOM WYSOKI” 

 Punkt 
wyłączenia 

Punkt 
załączenia 

P214/P224 

 

    > 
       

P213/P223 

 

 = 
 

Alarm 

 „POZIOM NISKI” 

 



 
 

P213 (Przekaźnik 1), P223 (Przekaźnik 2) – Ustawienia dla załączenia - “ZAŁ”  
Parametr ten określa punkt załączenia przekaźnika sterującego, i powinien być ustawiony , w jed-nostkach pomiaru 
ustawionych w parametrze P104 w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P214 (Przekaźnik 1), P224 (Przekaźnik 2) – Ustawienia dla wyłączenia - “WYŁ”  
Parametr ten określa punkt wyłączenia przekaźnika sterującego, i powinien być ustawiony w jed-nostkach pomiaru 
ustawionych w parametrze P104 w następujący sposób:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punkt 
załączenia 

Punkt 
wyłączenia 

P213/P223 

 

    < 
       

P214/P224 

 

 = 
 

Sterowanie 

 „ZAŁĄCZ” 

 Punkt 
załączenia 

Punkt 
wyłączenia 

P213/P223 

 

    > 
       

P214/P224 

 

 = 
 

Sterowanie 

 „WYŁĄCZ” 

 

Punkt 
wyłączenia 

Punkt 
załączenia 

P214/P224 

 

    < 
       

P213/P223 

 

 = 
 

Sterowanie 

 „WYŁĄCZ” 

 Punkt 
wyłączenia 

Punkt 
załączenia 

P214/P224 

 

    > 
       

P213/P223 

 

 = 
 

Sterowanie 

 „ZAŁĄCZ” 

 



Menu objętości  (UoL) 
P600 Kształt zbiornika  
Parametr ten określa, który kształt zbiornika jest zastosowany przy konwersji objętościowej  miernika IMP. 
Możliwe warianty podane są w tabeli poniżej, wraz z rozmiarami, które są konieczne do wprowadzenia (P601-P603). 

 

Typ zbiornika Wartość parametru 
P600 

Wymagany parametr 

 

P600=0 

Cylinder o podstawie 
płaskiej 

Średnica cylindra 

 

P600=1 

Prostopadłościan o 
podstawie prostokątnej 

Szerokość i głębokość 

 

P600=2 

Cylinder o dnie 
stożkowym 

Średnica cylindra i 
wysokość dna 

 

P600=3 

Prostopadłościan o 
dnie czworościennym 

Szerokość i głębokość 
części prostokątnej 
oraz wysokość dna 

 

P600=4 

Cylinder o podstawie 
parabolicznej 

Średnica cylindra i 
wysokość dna 

 

P600=5 

Cylinder o podstawie  
półkulistej 

Średnica cylindra  



 

P600=6 

Cylinder o podstawie 
ściętej płaskiej 

Średnica cylindra i 
wysokość dna 

 

P600=7 

Prostopadłościan o 
podstawie ściętej 
płaskiej 

Szerokość i głębokość 
części prostokątnej 
oraz wysokość dna 

 

P600=8 

Poziomy cylinder o 
płaskich bokach 

 

Średnica cylindra i 
długość zbiornika 

 

 

P600=9 

Poziomy cylinder o 
bokach parabolicznych 

Średnica cylindra, 
długość boku 
parabolicznego  i 
długość zbiornika  

 

 

P600=10 

Kula 

Średnica kuli 

 

P600=11 

Uniwersalny liniowy 

Parametry nie 
wymagane 

 

P600=12 

Uniwersalny wg 
krzywej 

Parametry nie 
wymagane 

 



 
 

P601-P603 Rozmiary zbiornika 

Parametry te używane są do wprowadzenia wymiarów koniecznych do wyliczenia objętości. Wymiary te podane są 
poniżej. 
 
 

Kształt zbiornika P601 P602 P603 

P600=0 
Cylinder o podstawie płaskiej 

Średnica cylindra   

P600=1 
Prostopadłościan o podstawie 
prostokątnej 

 Szerokość 
prostokąta 

Głębokość 
prostokąta 

P600=2 
Cylinder o dnie stożkowym 

Wysokość dna Średnica cylindra  

P600=3 
Prostopadłościan o dnie 
czworościennym 

Wysokość dna Szerokość 
prostokąta 

Głębokość 
prostokąta 

P600=4 
Cylinder o podstawie 
parabolicznej 

Wysokość dna Średnica cylindra  

P600=5 
Cylinder o podstawie półkulistej 

Średnica cylindra   

P600=6 
Cylinder o podstawie ściętej 
płaskiej 

Wysokość dna Średnica cylindra  

P600=7 
Prostopadłościan o podstawie 
ściętej płaskiej 

Wysokość dna Szerokość 
prostokąta 

Głębokość 
prostokąta 

P600=8 
Poziomy cylinder o płaskich 
bokach 

Długość cylindra Średnica cylindra  

P600=9 
Poziomy cylinder o bokach 
parabolicznych 

Długość cylindra Średnica cylindra Długość boku 
parabolicznego   

P600=10 
Kula 

Średnica kuli   

 

P604 Wyliczona objętość 
Parametr ten wyświetla maksymalną objętość, która została wyliczona przez IMP i jest parametrem tylko do 
odczytu. Wyświetlona objętość pokazana będzie w m3, jest ona całkowitą objętością pomiędzy poziomem zerowym 
(P105) a 100% zakresu (P106).  
 



 

P605 Jednostki objętościowe 
Parametr ten wyznacza jednostki obliczeniowe do wyświetlenia dla konwersji objętościowej poziomu. Używany jest 
w połączeniu z parametrem P607 (maksymalna objętość), jednostki wyświetlone będą na wyświetlaczu (podlega 
parametrowi P810). 
Możliwości wyboru są następujące: 
 
 

Opcja Opis 

0 = Brak jednostek Objętość przeliczana bez jednostek 

1 = Tony Objętość przeliczana na tony brytyjskie 

2 = Tony metryczne Objętość przeliczana na tony metryczne  

3 = Metry sześcienne (Domyślnie)  Objętość przeliczana na metry sześcienne 

4 = Litry Objętość przeliczana na litry 

5 = Galony (Angielskie) Objętość przeliczana na galony angielskie 

6 = Galony (Amerykańskie) Objętość przeliczana na galony amerykańskie 

7 = Stopy sześcienne Objętość przeliczana na stopy sześcienne 

8 = Baryłki Objętość przeliczana na baryłki 
 

P606 Współczynnik korekcyjny 
Parametr ten stosuje się do wprowadzenia współczynnika korekcyjnego, takiego jak ciężar właściwy materiału, tak, 
żeby wyliczona objętość materiału była przeliczona na relatywną objętość materiału, zawartego pomiędzy poziomem 
zerowym (P105) a 100% zakresu (P106). Domyślna wartość=1. 
 

P607 Maksymalna objętość  
Parametr ten wyświetla aktualną maksymalną ilość materiału, która została przeliczona przez IMP, tzn.  P604 
(Wyliczona Objętość) x P606 (Współczynnik Korekcyjny), i jest parametrem tylko do odczytu. Przeliczona objętość 
wyświetlona będzie w jednostkach ustawionych w parametrze P605 i będzie całkowitą ilością materiału zawartego 
pomiędzy poziomem zerowym (P105) a 100% zakresu (P106). Domyślna wartość=1. 

Menu wyświetlania (DiSP)  
P800 Rodzaj wyświetlania  
Parametr ten określa czy wyświetlacz ma wskazywać w Jednostkach pomiarowych (P104), czy też jako wartość 
procentowa zakresu. 
 

Opcja Opis 

1 = Jednostki pomiarowe Wskazanie w jednostkach pomiarowych 

2 = Procentowe Wskazanie w jednostkach procentowych 



 

P801 Miejsca dziesiętne 
Parametr ten określa ilość miejsc dziesiętnych wyświetlanych w trybie pracy. 
Minimum = 0 (brak miejsc dziesiętnych), Maksimum = 3 (3 miejsca dziesiętne) 
Domyślna wartość = 2. 

P808 Tryb awaryjny  
Domyślnie, jeśli wystąpią warunki awaryjne wtedy wyświetlacz, przekaźniki oraz wyjście analogowe są 
utrzymywane na ostatnich poprawnie zmierzonych wartościach. 
W zależności od wymagań, można zmienić zachowanie miernika tak, aby przyjął on stan wysokiego poziomu (100% 
zakresu) lub niskiego poziomu (poziom zerowy). 
   

Opcja Opis 

1 = Ostatni pomiar Pozostaje na ostatniej poprawnej wartości 

2 = Wysoki Przechodzi do stanu wysokiego poziomu (100% zkresu) 

3 = Niski Przechodzi do stanu niskiego poziomu (poziom zerowy) 
 

P809 Czas przejścia w tryb awaryjny 
W przypadku wystąpienia warunków awaryjnych parametr ten określa czas, po którym miernik przechodzi w tryb 
awaryjny.  

Jeśli timer jest aktywowany, urządzenie przechodzi w tryb awaryjny, ustawiony w parametrze P808 (Wyświetlacz) 
oraz P840 (Wyjście analogowe). Kiedy to nastąpi, na wyświetlaczu pojawi się komunikat LOE. 

Kiedy pojawi się poprawny pomiar, wtedy wyświetlacz, przekaźniki oraz wyjście analogowe zostaną odtworzone. 

 

Menu wyjście analogowego mA (LOOP)  
P834 Poziom niski mA  
Parametr ten ustawia wartość dystansu, poziomu lub przestrzeni zależnie od ustawienia w parametrze P100, przy 
którym wystąpi prąd 4 mA. 

P835 Poziom wysoki mA  
Parametr ten ustawia wartość dystansu, poziomu lub przestrzeni zależnie od ustawienia w parametrze P100, przy 
którym wystąpi prąd 20 mA. 

P838 mA Trymowanie zera 
Jeśli zdalne urządzenie do odczytu podłączone od miernika IMP nie jest skalibrowane i nie pokazuje dolnych 
wartości poprawnie, w parametrze tym można dokonać trymowania wyjścia analogowego. Można tego dokonać 
wpisując odpowiednią wartość bezpośrednio, lub poruszając się strzałkami Góra  i Dół  aż do osiągnięcia 
oczekiwanego rezultatu czyli wartości odpowiadającej 4 mA na zdalnym urządzeniu.   
 
 

P839 mA Trymowanie zakresu 
Jeśli zdalne urządzenie do odczytu podłączone od miernika IMP nie jest skalibrowane i nie pokazuje górnych 
wartości poprawnie, w parametrze tym można dokonać trymowania wyjścia analogowego. Można tego dokonać 
wpisując odpowiednią wartość bezpośrednio, lub poruszając się strzałkami Góra  i Dół  aż do osiągnięcia 
oczekiwanego rezultatu czyli wartości odpowiadającej 20 mA na zdalnym urządzeniu. 

P840 mA Tryb awaryjny  
Parametr ten określa co się stanie z wyjściem analogowym w przypadku, gdy urządzenie przejdzie w tryb awaryjny. 
Domyślnie sposób zachowania jest taki, jaki został ustawiony w parametrze P808, lecz może on zostać zmieniony w 
sposób pokazany poniżej: 
 

Opcja Opis 

0 = Domyślne ustawienie  Wyjście zachowa się tak, jak ustala to parametr P808 



1 = Ostatni pomiar Pozostaje na ostatniej poprawnej wartości 

2 = Niski Przechodzi do stanu niskiego sygnału 3,5 mA 

3 = Wysoki Przechodzi do stanu wysokiego sygnału 22 mA 
 
  

P842 Wyjście napięciowe  
Parametr ten określi zakres wyjścia napięciowego. Wyjście napięciowe będzie automatycznie skalowane wartością 
ustawioną w parametrze P106, gdzie 0 V reprezentuje 0% zakresu (poziom zerowy), a 5V lub 10V (zależnie od 
wybranego zakresu napięciowego) będzie reprezentować 100% (pełny zakres). 
 

Opcja Opis 

0 = 5 V  Wyjście napięciowe w zakresie 0 – 5V 

1 = 10 V Wyjście napięciowe w zakresie 0 – 10V 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dodatkowa 
W przypadku wystąpienia warunków awaryjnych, napięcie wyjściowe zachowa się tak samo, 
jak zostało to ustawione w parametrze P808. 
 



 

Menu Kompensacji (CoP)  
P851 Offset pomiaru 
Wartość tego parametru jest dodawana do mierzonego dystansu w jednostkach pomiaru P104. 
Offset ten dodawany jest do poziomu przychodzącego z przetwornika pomiarowego i będzie wpływał na 
wyświetlacz, ustawienia przekaźników oraz wyjście analogowe.  
 

P852 Pomiar temperatury  
Wartość domyślna=1 
Parametr ten określa sposób określania temperatury dla wykorzystania przez miernik. 
Domyślnie ustawiony jest na pomiar wewnętrzny (w przetworniku) (P852=1), który będzie automatycznie wykrywał 
temperaturę w przetworniku. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest mierzona temperatura, wtedy do obliczeń brana jest 
stała temperatura ustawiona w parametrze P854. 
Źródło temperatury może zostać ustawione, jak podano poniżej: 
 

Opcja Opis 

1 = Wewnętrzne (Domyślnie) Odczyt temperatury dokonywany jest w przetworniku 
pomiarowym 

3 = Stałe Zawsze używana jest stała temperatura 
 
 

P854 Temperatura stała 
Parametr ten ustawia temperaturę w stopniach Celsjusza, jeśli P852 (Źródło temperatury)=3. 
Domyślna wartość=200C 

P860 Prędkość dźwięku  
Opcja ta stosowana jest w przypadku zmiany prędkości fali ultradźwiękowej w zależności od atmosfery pracy 
przetwornika. Domyślnie przyjętą wartością jest 342,72 m/sek, która jest prędkością dźwięku w powietrzu w 
temperaturze 200C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniższa tabela podaje wartości prędkości dźwięku w atmosferach różnych gazów. We wszystkich przypadkach 
prędkość podawana jest dla 100% atmosfery gazowej w temperaturze 00C. W atmosferach mniejszych niż 100% 
staje się konieczne wywzorcowanie miernika, czyli zmierzenie poziomu zerowego, poziomu maksymalnego oraz 
porównanie go z aktualnym poziomem wielokrotnie, a następnie ustawienie tak Prędkości dźwięku, aby otrzymać 
właściwe odczyty. 
Gas Sound Veloc 

Gaz Prędkość dźwięku 

Chlor 206 m/sec 



Argon 308 m/sek 

Tlen 316 m/sek 

Powietrze 331,5 m/sek 

Amoniak 415 m/sek 

Metan 430 m/sek 

Hel 435 m/seek 

Neon 965 m/sek 
 

P645 Kompensacja temperaturowa oparów  
Prędkość dźwięku w powietrzu wzrasta lub maleje w jednolity sposób o 60cm/sek na każdy 10C, jednakże w 
atmosferach innych niż powietrze będzie się zmieniać w różny sposób. 

Ta opcja pozwala na ustawienie zmiany szybkości dźwięku w cm/sek na 10C odpowiedniej do atmosfery i panującej 
temperatury. Zmierzony kilkakrotnie poziom powinien być porównany z poziomem aktualnym, a następnie 
ustawiona wartość tego parametru, tak otrzymać na wyświetlaczu właściwy rezultat.  

Domyślna wartość=60cm/sek na 10C 

 
 



 

Menu Stabilizacji (StA)  
Tłumienie 
Tłumienie jest używane do stabilizacji wskazań wyświetlacza, aby umożliwić nadążanie za zmianą procesu, lecz 
ignorować mniejsze zakłócenia mierzonej powierzchni. 
 
P870 Tłumienie napełniania 
Parametr ten określa maksymalne tempo, przy którym urządzenie będzie reagowało na zwiększanie się poziomu. 
Powinien być on ustawiony nieznacznie powyżej maksymalnego tempa zwiększania się poziomu napełniania. 
Wartość domyślna=10.000 m/sek. 
  
P870 Tłumienie opróżniania 
Parametr ten określa maksymalne tempo, przy którym urządzenie będzie reagowało na zmniejszanie się poziomu. 
Powinien być on ustawiony nieznacznie powyżej maksymalnego tempa zmniejszania się poziomu. 
Wartość domyślna=10.000 m/sek. 
 

Menu systemowe (SyS1)  
Poniższe trzy parametry nie oddziaływują na zachowanie się urządzenia, lecz szczegóły zawarte w nich mogą być 
wymagane przez firmę PULSAR, podczas konsultacji technicznych. 

P921 Uaktywnienie kodu  
Uaktywnia wprowadzenie kodu bezpieczeństwa (P922), co oznacza, że kod bezpieczeństwa musi zostać 
wprowadzony, aby wejść do trybu programowania.  
Jeśli jest zablokowane (P922=0), wtedy nie jest wymagane wprowadzanie kodu bezpieczeństwa, naciśnięcie 
jednoczesne ESC oraz ENTER pozwoli wejść do trybu programowania. 
 

P922 Kod bezpieczeństwa  
Jest to kod, który musi zostać wprowadzony, aby wejść do trybu programowania. 
Domyślna wartość jest ustawiona na 1997, lecz może być zmieniona na inną wartość. 

P926 Wersja Software’u  
Ten parametr będzie wyświetlał numer aktualnej wersji software’u. 

P928 Numer Seryjny 
Ten parametr będzie wyświetlał numer seryjny urządzenia. 



 

P930 Ustawienia fabryczne  
Parametr ten zeruje wszystkie wartości parametrów i ustawia je do ich fabrycznych wartości, 

które były zainstalowane, kiedy urządzenie było testowane, przed wysłaniem do klienta. 

Aby wyzerować parametry należy wprowadzić 1 i nacisnąć ENTER, wszystkie parametry, z wyjątkiem trymowania 
wyjścia analogowego, zostaną odtworzone do ich fabrycznych wartości (włączając w to ustawienia echa DATEM), 
po wykonaniu zapisu pojawi się komunikat Stor, 

po którym, przyciskiem ESC można wyjść z tego parametru i kontynuować programowanie miernika IMP dla 
określonej aplikacji. 

 

Menu Testowe (tESt)  
P991 Hard Test 
Kiedy ten parametr jest wybrany, urządzenie wykona następujące testy: 

• Przekaźniki – wciśnięcie przycisku Góra dla przekaźnika Nr1 oraz Dół  dla przekaźnika Nr2 spowoduje 
zmiany stanu przekaźników; jeśli naciśnięty zostanie dowolny inny przycisk, test zostanie zakończony; 

• Segmenty – wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD zostaną podświetlone, aby sprawdzić ich 
funkcjonowanie; wciśnięcie przycisku ENTER kończy test; 

• Przyciski – powinny zostać wciśnięte wszystkie przyciski, aby sprawdzić ich działanie, licznik pokaże ile 
przycisków pozostało jeszcze do przyciśnięcia. Przycisk ESC należy przycisnąć jako ostatni, ponieważ to 
pokaże czy wszystkie przyciski były przyciśnięte, czy nie. Jeśli nie wszystkie były przyciśnięte, wtedy 
pojawi się komunikat alarmowy. 

P992 Test wyjścia analogowego mA  
Parametr ten pozwoli na wymuszenie określonego prądu na wyjściu analogowym, aby przetestować urządzenia 
podłączone do miernika IMP oraz upewnić się, czy miernik pracuje poprawnie.  
Wprowadzona liczba wygeneruje prąd o odpowiadającej jej wartości w mA. 

P994 Test nadajnika  
Jeśli w parametrze tym zostanie ustawiona wartość 1 miernik będzie nieprzerwanie wystrzeliwał impulsy 
ultradźwiękowe aż do czasu wciśnięcia przycisku ESC. 
 

P995 Test przycisków  
Powinny zostać naciskane wszystkie przyciski, aby sprawdzić ich działanie; licznik pokaże ile jeszcze przycisków 
zostało do wciśnięcia. Jako ostatni należy wcisnąć przycisk ESC, ponieważ to pokaże, czy wszystkie przyciski 
zostały wciśnięte, czy nie. Jeżeli nie wszystkie zostały wciśnięte, wtedy pojawi się komunikat o błędzie. 
 



 
 

Rozdział 6 – Rozwiązywanie problemów 
  
Ta część opisuje najczęstsze symptomy nieprawidłowości, wraz z sugestią roawiązania problemu. 
 
 

Symptom Propozycja rozwiązania 

Wyświetlacz nie świeci, przetwornik 
nie działa 

Sprawdzić zasilanie 

Wyświetlacz wskazuje „LOE” Został wychwycony błąd echa lub nieprawidłowe echo. 
Należy sprawdzić, czy poziom materiału nie znajduje się 
poza zakresem, czy sensor jest prostopadle do 
powierzchni materiału.  

Nieprawidłowy odczyt bieżącego 
poziomu  

Należy zmierzyć aktualny dystans od czoła przetwornika 
do mierzonej powierzchni materiału, wejść do trybu 
programowania i wybrać  dostęp do parametru P21, 
wcisnąć ENTER, wpisać zmierzony dystans wcisnać 
ENTER, zaczekać, aż pojawi się komunikat „Stor” i 
wrócić do trybu pracy, wyświetlacz powinien 
wskazywać poprawne wartości. 

Poziom materiału nie jest zgodny z 
jego ilością 

Należy sprawdzić poziom zerowy (P105), czy jest 
poprawnie wprowadzony.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Rozdział 6 – Rozwiązywanie p 
Wprowadzone parametry    
 
MENU APLIKACJI (APP)  

MMsssddqw emów  
Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 

Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 
P100 Tryb pracy 1=Dystans      
P104 Jednostki 1=metry      
P105 Poziom zerowy Zależny od modelu      
P106 Zakres Zależny od modelu      
P107 Bliska strefa martwa Zależny od modelu      
P108 Daleka strefa martwa 10,0 %      
 
MENU PRZEKAŹNIKÓW (rL)  
 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 

P210 Przekaźnik 1 Typ 0=Nieużywany      
P211 Przekaźnik 1 Funkcja 0=Wył      
P213 Przekaźnik 1 Zał 0,000 metr      
P214 Przekaźnik 1 Wył 0,000 metr      
 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 

P220 Przekaźnik 2 Typ 0=Nieużywany      
P221 Przekaźnik 2 Funkcja 0=Wył      
P223 Przekaźnik 2 Zał 0,000 metr      
P224 Przekaźnik 2 Wył 0,000 metr      
 
MENU OBJĘTOŚCI (UoL) 
 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 

P600 Kształt zbiornika 0      
P601 Jednostki pojemności 3=m3      
P602 Rozmiar 1 zbiornika 0,00      
P603 Rozmiar 2 zbiornika 0,00      
P604 Rozmiar 3 zbiornika 0,00      
P605 Maksymalna objętość 0,0000      
P606 Współczyn. korekcji 1      
P607 Max Objętość Do odczytu      
 
 
 
 
 
MENU WYWIETLACZA (DisP) 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 



P800 Jednostki 
wyświetlane 

1=mierzone      

P801 Miejsca dziesiętne 2      
P808 Tryb awaryjny 1=Ost.pomiar      
P809 Czas awaryjny 2,0 min      
 
 
MENU WYJŚCIA ANALOGOWEGO (LOOP) 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 

P834 Poziom niski 0 metrów      
P835 Poziom wysoki Zależny od modelu      
P838 Trymowanie zera 0,00 mA      
P839 Trymowanie zakresu 0,00 mA      
P840 Tryb awaryjny 0=Domyślny      
P842 Napięcie wyjściowe 0=5V      
 
MENU KOMPENSACJI (CoP) 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 

P851 Offset pomiaru 0,000 m      
P852 Źródło temperatury Zależny od modelu      
P854 Stała temperatura 0,00 mA      
P860 Prędkość dźwięku 343,72 m/sek      
P645 Temp. Komp. oparów 60cm/sek / 10C      
 
MENU STABILIZACJI (StA) 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 

P870 Tłumienie napełniania 10,000      
P871 Tłumienie 

opróżniania 
10,000      

 
MENU SYSTEMOWE (SYS1) 

Szczegóły parametru Wprowadzone wartości 
Nr Opis Domyślny 1 2 3 4 5 

P921 Zabezp. kodem 1=Tak      
P922 Kod 1997      
P926 Wersja software Do odczytu      
P928 Numer seryjny Do odczytu      
 
 
 
 


