
Temassız Sensörlü 

Otomatik Pompa İstasyonu Seviye Konrolörü 

 

Model PSL 

Pompa İstasyonu 
Seviye Kontrolörü 

 

� 6 Adet Kontrol Rölesi 

� Programlanabilir Pompa 

Değişimi 

� RS232 Çıkışı ve PC Yazılımı 

� Röle Çalışma Zamanlarını 
Kaydetme 

� İzoleli 4-20mA Analog Çıkış 

� Geniş 4-dijit Gösterge 

 

 

Pompa İstasyonu Seviye Kontrol, İzleme ve 
Raporlama 

Seviye Kontrolü için İdealdir Yeni Greyline PSL  model Pompa İstasyonu Seviye Kontrolörü   

Pompa istasyonları, su kuyuları ve tank seviye kontrolü için 

tasarlanmıştır.  Pompa veya vana kontrolü, seviye alarmları, 

otomatik çeviriciler, sıcaklık veya arıza alarmları için altı adet 

bağımsız ve programlanabilir kontrol rölesi vardır. 

 

Temassız Sensör, Bakım Gerektirmez Temassız, ultrasonik sensör tank veya su kuyusuna monte edilir ve 

su geçirmez elektronik muhafaza kontrol odasına  veya sensörle 

maksimum 150 m uzaklıkta herhangi bir yere monte edilir. Ölçüm 

aralığını, röle ayar noktalarını ve pompa değişim sırasını ayarlamak 

için basit, dahili tuş takımı kullanılır.  Ayrıca  kalibrasyonu, PC’nizden 

RS232 bağlantısıyla veya telefon hattı üzerinden modemlerle 

yapmak için Greyline’ın ücretsiz “PSL Remote” Windows yazılımını 

kullanabilirsiniz.    

 

Otomatik Raporlama Sistemi Röle/Pompa çalışma zamanı verisi cihaz tarafından otomatik olarak 

kaydedilir. Raporlar doğrudan PSL göstergesinden görebilir, veya 

RS232 çıkışıyla alabilirsiniz. Greyline’ın “PSL Remote” Windows yazılım 

programı pompa çalışma zamanı grafiğini gösterir  ve veriyi diğer 

programlara gönderebilir.  
 

Pompa İstasyonları ve Tanklarda 
Seviye Kontrolü için Greyline PSL 

Kullanın 
 



� Temassız Ultrasonik Sensör 
� Programlanabilir Pompa Değişimli 6 Adet Kontrol Rölesi 
� Çevirmeli hatlarla gözlemleme ve şifre korumalı kalibrasyon için RS232 çıkışı ve PC yazılımı 
� Pompa performans değerlendirmesi için Röle çalışma zamanlarını otomatik kaydeder ve 

raporlar 
� İzoleli 4-20mA Analog Çıkış 
� Elle kalibrasyon için dahili 3 tuş 
�  

 
Montajı  ve  Kalibrasyonu Kolay 
PSL Pompa İstasyonu Seviye Kontrolörü, Pompa İstasyonu ve Tank Seviyesi Kontrol uygulamaları için dizayn 

edilmiştir. Temassız ultrasonik sensörü kuyunun  veya tankın üst kısmına monte edin. (Tehlike sınıflı 

uygulamalar için kendinden güvenlikli sensörler mevcuttur)  Ölçüm aralığını  ve röle ayar noktalarını kalibre 

etmek için dahili 3 tuş kullanılır.  Ayrıca  Kablo veya modem bağlantısıyla PC’nizden kalibre etmek için “PSL 

Remote” Windows yazılımını kullanabilirsiniz. 

 

Gözlemlemesi ve Bakımı Kolay 
Kullanıcılar, pompa istasyonunu  veya tank seviyesini doğrudan 4-dijitli göstergeden veya bir PC’den 

gözlemleyebilirler. Ultrasonik sensör sıvıyla temas etmediğinden, bakım gerektirmez.  

Cihazı, PLC’lere veya kaydedicilere bağlamak için izoleli 4-20mA analog çıkış kullanılır. Kontrol rölelerini ON/OFF 

(AÇ/KAPA) pompa kontrolü, Hi (yüksek) veya Lo (düşük) seviye alarmları, otomatik çevirici aktivasyonu, hava 

sıcaklığı alarmı veya sensör eko yitimi alarmı için tahsis edebilirsiniz.    

 

RS232 çıkış ve “PSL Remote” yazılımı 
Cihaz, doğrudan RS232 çıkışına veya telefon hatları üzerinden 

modemlerle çevirmeli bağlantıyla bir PC’ye bağlanılır. “PSL Remote”, 

Windows 95 ve üzeri işletim sistemi olan herhangi bir PC’de çalışır. 

Kalibrasyon değişiklikleri  şifre korumalıdır.  

Kullanıcılar, kalibrasyon, röle fonksiyonları  ve nokta ayarlarının 

yapılmasını,  röle durumlarını görüntüleme, analiz ve arıza giderme için 

röle çalışma zamanı raporunu indirme gibi tüm işlemleri PC’lerinden 

gerçekleştirebilirler.  Kalibrasyonlar, diske kaydedilebilir ve  bir veya 

birden çok  PSL Pompa İstasyon Seviye Kontrolörlerine indirilebilir. 

 

Röle Çalışma Zamanı Raporları 
Pompa bakımını planlamak ve pompa arızalarından dolayı arıza 

süresini azaltmak için PSL’nin Röle çalışma zamanı raporlarını 

inceleyebilirsiniz. Çalışma zamanlarını doğrudan PSL dijital 

göstergesinde görüntüleyebilir veya “PSL Remote” yazılımını 

kullanarak PC’nize indirebilirsiniz. Raporlar, virgülle ayrılmış 

dosyalarda tablolama veya veritabanı programlarına veya doğrudan 

DDE ile Microsoft Excel’e gönderilebilirler. 

“Tembel” pompaları belirlemek için Röle çalışma zamanı verisini 

kullanın ve pompa bakım  zamanlarını planlayın. Geriye dönük  

mukayeseler yapabilmek için Pompa Çalışma Zamanı raporlarını PC’de (disklerde) saklayın. 

 

Özellikler – PSL Pompa İstasyonu Seviye Kontrolörü 
Genel Özellikler:  Greyline PSL Pompa İstasyonu Seviye Kontrolörü  

Hassasiyet : Ölçüm aralığının % ±0.25’i veya 2mm (0.08”)  hangisi büyükse 
Muhafaza: Şeffaf, kırılmaz kapaklı  polikarbonat , su ve toz geçirmez NEMA4X (IP 66)  

Çalışma Sıcaklığı: Elektronik Devre: -20°C…..+60°C  (-5°F…..+140°F) 

Besleme: 100-130VAC,  50-60Hz, maks. 7.5 Watt 

Elektriksel  Dalgalanma Koruması: Sensör, 4-20mA ve AC besleme 

Çıkışlar: İzoleli 4-20mA (1000 ohm), RS232 (kablo ve modem konektörü mevcuttur) 

Kontrol Röleleri: 6 adet ‘C’ form kuru kontak  Röle, 5 amp SPDT; seviye alarmı ve/ya pompa 

kontrol modları, pompa değişimi/sıralama, failsafe/eko –yitim,  hava sıcaklığı 

alarmı olarak programlanabilir 
Göstergeler: Seviye – geniş, 4-dijit LCD; Menu/Raporlar/Durum – 16-dijit alfanümerik 

Kalibrasyon: Seçilebilir birimlerde,  Seviye veya  Ölçüm Aralığı modu 

Programlama: Dahili, 3-tuşlu, şifre korumalı; veya RS232 ile 



PC Yazılımı: Windows için ‘PSL Remote’ – kalibrasyonların  diske kaydı, Röle çalışma 

zamanlarının raporlanması,  doğrudan RS232 bağlantısıyla veya modemlerle 

gerçek-zamanlı  gözlemleme 

PZ34 Sensör: 
Maksimum Ölçüm Aralığı:  10 m (32 ft) – daha uzun ölçüm mesafeleri için opsiyonel sensörler 

 Ölü Bant Mesafesi:  Programlanabilir, minimum 406.4 mm (16”) 

Yayınım  Açısı: 8°, Sensörü her 3 m (10 ft) derinlik için tankın yan duvarından 300mm (1 ft) 

uzağına yerleştirin 

Çalışma Frekansı: 42 KHz  

Malzemeler: PVC  

Çalışma Sıcaklığı: -40°C….+65°C  (-40°F…. +150°F) 

Çalışma Basıncı: 0 - 1.35 bar (0 - 20 psi)  

Sensör Kablosu: RG62AU koaksiyel, 7.6 m (25 ft) standart uzunluktur. (Opsiyonlara Bakınız) 

 
Opsiyonlar: 
Sensörler: Uzun mesafeli modeller / komple Teflon / kendinden güvenlikli(intrinsically 

safe) / flanş bağlantılı 
Sensör Kablosu: Sensörden yekpare 15 m (50 ft) veya 30 m (100 ft) olarak  RG62AU koaksiyel 

sensörden yekpare , veya ek ile  150 m (500 ft) ‘ye kadar 

Sensör Kablosu Bağlantı Kutusu: Bağlantı klemensli, su geçirmez NEMA4 çelik 

Besleme  : 200-260VAC 50/60Hz, 12VDC veya 24 VDC 

 

Muhafaza Isıtıcısı :Termostatik kontrollü -  0°C (32°F) altındaki sıcaklıklar için tavsiye edilir 

Panele Montaj Muhafaza :Flanş  ve kelepçe ile , PSL  panele monte edilir 

Tehlikeli Bölgeler :Tehlikeli alanlarda Sensör montajı için opsiyonel Kendinden 

Güvenlikli Bariyer. Tehlikeli yerlerde elektronik aksamın montajı için 

NEMA7 patlamaya dayanıklı muhafaza  

PSL Pompa İstasyonu Seviye 
Kontrolörü 

6 Adet Pompa  ve Seviye Alarmına kadar Kontrol Eder 
ve Sıralar 

 

 

Su, Atık Su ve Proses Otomasyonu için İdeal 



� Pis Su (Kanalizasyon) 
Kaldırma İstasyonları 

� Su Depolama Tankları 
� Seviye-bazlı Proses 

Kontrolü 

PSL Pompa İstasyonu Seviye Kontrolörü, su kuyusu veya tank seviye kontrolü uygulamalarında ağır çalışma 

şartları için tasarlanmıştır. Temassız ultrasonik Sensör, bir su kuyusu veya tankın üstüne, ve elektronik kısım  

muhafazası  Sensörün maks. 150 m (500 ft) uzağına monte edilir.  

Güvenilir, Hassas, Basit Kalibrasyon: 
• Temassız, bakım gerektirmeyen ultrasonik Sensör 

• Otomatik Sıcaklık Kompensasyonu ile % 0.25 hassasiyet 

• Tekli, çiftli, üçlü, dörtlü veya daha fazla pompa istasyonları için kolay kalibrasyon 

• Kolay kalibrasyon için dahili, 3-tuş  ve “PSL Remote” PC yazılımı 

• Bağımsız programlanabilir Pump Up  ve Pump Down  modları 

• PC yazılımında simülasyonla ve PSL kontrolördeki simülasyon moduyla, 

çalıştırmadan önce kalibrasyonu test etme ve onaylama 

• Değişken Hızlı Sürücülere, PLC’lere veya Kayıt Cihazlarına bağlantı için 

izoleli 4-20mA analog çıkış 

 

Röle Çalışma Zamanı Raporlama Sistemi 
Pompa veya seviye kontrolü ve otomatik pompa değişimi / sıralaması için PSL Pompa İstasyonu Seviye 

Kontrolörü kullanın.  Greyline PSL, pompa bakımını yönetmek için kolay ve yeni bir yol sağlar. Doğrudan PSL 

dijital göstergesinde, veya “PSL Remote” yazılımıyla (her PSL ile ÜCRETSİZ) Windows PC’nizde “Run Time” 

(Çalışma Zamanı) raporlarını görün. Pompalar arızalanmadan önce nispi verimliliklerini ve performans 

azalmalarını  belirleyin. 
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