
Sürekli seviye ölçümü

VEGAPULS 69
Katı malzemeler için radar sensörü



VEGAPULS 69 – Başarı hikayemiz devam ediyor

Geleceğe hazırız!

VEGA, radarlı seviye ölçümü alanında 20 yıldan 

uzun bir süredir pazarın lideri konumundadır. Ölçüm 

 prensibimizin fiziksel özellikleri ve sensörlerimizin 

teknik donanımları çeşitli sanayi kollarına büyük 

avantajlar sunmaktadır.

Günümüzde artık modern radar teknikleri büyük 

ölçüde elektromekanik veya ultrasonik gibi ölçme 

tekniklerinin önüne geçmeye başlamıştır. Daha 

yüksek frekans aralıkları ve yeni cihaz  modelleri, 

yalnızca radar tekniğinin kullanım yelpazesini 

 genişletmekle kalmamış, aynı zamanda çeşitli 

 uygulamalar için de yeni çözümler sunmuştur.

VEGA; katı malzemelerin seviye ölçümü için  üretilen 

ilk radar sensörünü piyasaya çıkarmasından 10 yıl 

sonra, şimdi de sizlere performansı son derece güçlü 

VEGAPULS 69’u sunuyor: Katı malzemelerin seviye 

ölçümünde kullanılan bu radar sensör, olağanüstü 

geniş bir kullanım yelpazesi içinde sizlere yüksek 

derecede güvenilirlik ve hassas ölçüm sonuçları 

garanti ediyor. 
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Hammaddesi PEEK
 ▪ Yüksek ısıya dayanıklılık
 ▪ Yüksek mekanik dayanıklılık
 ▪ Yüksek kimyasal dayanıklılık
 ▪ FDA onaylı

Hava bağlantısı
 ▪ Seri halinde teslimat kapsamında
 ▪ Etkin temizlik
 ▪ Düşük hava ihtiyacı
 ▪ Zorlu uygulamalar için

Özellikleri Hafif plastik anten Yüksek kalitede paslanmaz  
çelikten döner flanş

Frekans 79 GHz

Ölçüm aralığı 120 metreye (394 ft) kadar

Ölçüm sapması ±5 mm

Reaksiyon süresi ≤1 san.

Onayları Ex onayı, EN 302729-1/2 uyarınca açık alan onayı

Proses bağlantısı Montaj askısı, DN 100 üzeri adaptör flanşı 
DN 80 üzeri sıkıştırma flanşları

DN 80 üzeri flanşlar 
DN 100 üzeri döner bağlantılı flanşlar

Proses basıncı -1 … +2 bar (-100 … +200 kPa) -1 … +3 bar (-100 … +300 kPa)

Proses ısısı -40 … +80 °C (-40 … +176 °F) -40 … +200 °C (-40 … +392 °F)

 ▪ Otomatik hatalı eko analizi
 ▪ Hızlı sinyal analizi ve yüksek 
güncelleme oranı

 ▪ Geniş kapsamlı dijital değer 
yönetimi 

 ▪ 79 GHz’lik frekans

 ▪ 120 dB’lik dinamik aralık
 ▪ 120 m’ye kadar olan ölçüm 
aralığı

 ▪ ±5 mm hassasiyet
 ▪ Dinamik hatalı yansıma kontrolü

Elektronik & Yazılım

Döner bağlantı
 ▪ Kolay ayarlanabilir (±10°’ye kadar)
 ▪ Yüksek  kalitede malzeme
 ▪ Sensörün en iyi şekilde oryantasyonu   
için akıllı telefon uygulaması

 ▪ Kir ve birikmelerden etkilenmez
 ▪ Kapalı anten sistemi
 ▪ Haznenin içine kadar inmez

 ▪ Aşınmaz
 ▪ Açılma açısı 4°

Mercek anten

Tüm katı malzeme uygulamaları  
için tek radar sensörü

VEGAPULS 69: tek sensör – iki model



Bilgisayar ile kullanımı
 ▪ Arayüz konventörü VEGACONNECT ile plics®  

cihazının opsiyonel olarak bilgisayarla bağlantısı 

 ▪ Kendini kanıtlamış DTM/FDT teknolojisi  

ve PACTware ile parametrelendirme

 ▪ EDD temelli sistemler için grafik uygulamalı EDD’ler

plics®: kolay bir sistem

Her bir ölçüm cihazı önceden üretilmiş bileşenler bir araya getirilerek 

 oluşturulur. Bu modüler tasarım istenen sensör özelliklerinin ihtiyaca göre  

bir araya getirilmesinde esneklik sunar.

Gösterge ve kumanda
 ▪ Ölçüm değerinin gösterilmesi, devreye alma ve tanı  

koyma görevlerini yapan gösterge ve kumanda modülü 

PLISCOM

 ▪ Ölçüm prensibinden veya cihaz sürümünden bağımsız  

olarak tüm plics® sensörlerinde kullanılabilirlik

 ▪ Opsiyonel Bluetooth özelliği ile sensörün kablosuz  

kullanımı

Ölçüm emniyeti
 ▪ En modern mikro elektronik ve uygulamalarda 

50 yılı aşkın tecrübe

 ▪ Yaylı klemensler kuvvetli titreşimlerde  

de en yüksek bağlantı emniyeti

Gösterge  
ve kumanda  
modülü

 ▪ PLICSCOM

 ▪ VEGACONNECT

 ▪ PLICSLED

Cihaz platformu plics®
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Seri numarası ve data matrisi kodu
 ▪ VEGA web sitesine seri numarası girilerek teknik dokümanlara,  

sertifikalara ve cihaz ayarlarına erişim

 ▪ VEGA Tools uygulamasıyla ve tip etiketinin üzerindeki data matrisi  

kodu okutularak sensörün cihaz spesifikasyonlarına ulaşım

Tanı
 ▪ Sensöre entegre edilmiş kendi kendini sürekli denetleme  

modülü ile cihaz durumu bildirimi

 ▪ NE 107’ye göre veri yönetimi belgeleme ve şifresiz  

metin olarak durum bildirimi

 ▪ Tarih ve saat bilgilerini de içeren ölçüm değerleri  

ve olay günlüğü 

Sensör teknolojisi

 ▪ Radar

 ▪ Kılavuzlu radar

 ▪ Ultrasonik

 ▪ Mikro dalga bariyer

 ▪ Titreşim

 ▪ Kapasitif

 ▪ Proses basıncı

 ▪ Hidrostatik

 ▪ Fark basınç

Proses  
bağlantısı

 ▪ Dişli

 ▪ Flanş

 ▪ Hijyen bağlantı

 ▪ Müşteriye özel
Elektronik

 ▪ 4 … 20 mA/HART

 ▪ Profibus PA

 ▪ Foundation Fieldbus

 ▪ Sınır şalteri
Gövde

 ▪ Plastik

 ▪ Paslanmaz çelik

 ▪ Alüminyum

 ▪ Plastik çift gövde

 ▪ Paslanmaz çelik

 ▪ Alüminyum çift gövde

Cihaz platformu plics®



Uygulama

Alışılagelmiş tahıl siloları dar ve yüksektir, ayrıca  

genellikle bölümlere ayrılmıştır. Bu özellikler seviye ölçümünü 

zorlaştırmaktadır.

Uygulama alanı: Tahıl

Örnek: Yem silosu

Dar ve yüksek silo bölmelerinde ölçüm yapılması şimdiye kadar 

çok zordu. Son derece geliştirilmiş bir sinyal gruplamasına 

sahip olan VEGAPULS 69, 1 metrekare alanı olan 15 metre 

yüksekliğindeki bir siloda dahi güvenilir ölçüm sonuçları verir. 

VEGAPULS 69 katı malzemelerin seviyesini kolayca ölçer.

VEGA Tools App  
Google Play Store, 
Android için

VEGA Tools App  
Apple App Store, 
iPhone için

VEGAPULS 69’un avantajları

 ▪ 4°’lik açılma açısıyla sinyal gruplaması dar ve yüksek  

silolara son derece uygundur

 ▪ Hareketli parçalar yoktur

 ▪ Doğru odaklanma sayesinde hatalı eko oluşmaz,   

böylece doğru ve güvenilir ölçüm sağlanır

 ▪ Daha iyi odaklanma, havalandırma konisine kadar  ölçüm 

 yapılmasını sağlar ki, bu da silonun verimli bir şekilde 

 kullanılması demektir

Diğer kullanım alanları

VEGAPULS 69 radar sensörü, bölümlenmiş depolarda ve zorlu 

uygulamalarda kullanıma uygundur:

 ▪ Yüksek silolarda

 ▪ Bölmeleri olan depo ve haznelerde

 ▪ Birleştirilmiş boruları olan depo ve haznelerde

 ▪ Karmaşık destekli bağlantıları olan silolarda

 ▪ Silo duvarının çok yakınında ölçüm yapılması gereken 

 uygulamalarda
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Önemli olana odaklanmak

Teori

Işınlanan radar enerjisinin açıklık açısı ve buna bağlı 

olarak da odaklanma iki faktöre bağlıdır: Bunlardan biri 

verici frekansı diğeri de etkin anten yüzeyleridir. Bu, anten 

 büyüklüğü aynı olduğunda daha yüksek frekansla daha  

iyi bir odaklamaya ulaşılacağı anlamına gelmektedir. 

Avantajları

 ▪ Daha iyi bir odaklanma, daha kolay ve rahat devreye  

alım sağlar

 ▪ Daha iyi bir odaklanma, ölçüm aralığının tamamı için  

ölçüm güvenilirliğini arttırır

Doğru odaklanma neden önemlidir?

Bir radar sensörün doğru ölçüm yapabilmesi için, seviye 

ekosunun net bir şekilde belli olması gerekir. Katı malze-

melerde şu prensip geçerlidir: Hatalı ekoların seviye ekosu 

kadar kuvvetli olması halinde güvenilir bir ölçüm yapmak 

mümkün değildir. Doğru yansımaya odaklanma, bu  

yüzden doğru ve güvenilir ölçüm sonuçları alınmasında  

çok önemlidir.

79 GHz kuvvetindeki  
radar ışınları yalnızca  
katı  malzemeyi algılar

4° 10°

Uzmanlardan tavsiyeler:

VEGA, sensörün ayarını optimum düzeyde 

sağlamak için akıllı bir çözüm sunuyor. Bir 

akıllı telefon ve VEGA App’iyle sensörünüzü  

kolayca ayarlayabilirsiniz.

Çözüm

VEGAPULS 69’un gönderdiği frekans 79 GHz, anten boyu 

da 77 milimetredir. Bu şekilde 4°’lik bir açılım açısına ulaşılır. 

Bu dar açı ölçümün doğruluğu ve güvenilirliğini sağlar.  

79 GHz’lik ışın, haznelerin içinde bulunan tertibat ve 

 duvarlara yapışan malzemeyi ölçmeden geçer. Sonuçta 

doğru ölçümler elde edilir. 

Gönderdiği frekans örneğin 26 GHz olan bir radar  sensörün 

aynı anten yüksekliğindeki açılma açısı yaklaşık 10°’dir. 

Böylesi geniş bir ışında, silo içi ekipmanlar ve duvarlara 

yapışan malzemeler hatalı ekolar oluşturur. Bu durumda 

kesin ve doğru ölçüm sonuçları alınması çok zordur.

26 GHz frekanslı bir radar 
ışını silo içi ekipmanları  
ve duvara yapışan  
malzemeyi de algılar
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Ölçüm aralığı

Hatalı ekolar kesin 
ve doğru ölçümler 
yapılmasını engeller

Yalnızca seviye sinyali 
ölçülür: VEGAPULS 69 
ile ölçüm aralığının 
bütününden güvenilir 
sonuçlar alınır



Uygulama

Plastik, granül ve toz olarak dar ve uzun silolarda  depolanır. 

Zayıf yansıma özelliklerinden dolayı plastik malzemelerin 

ölçümü çok zordur. Çünkü radar sinyallerinin büyük kısmını 

bu maddeler tarafından emilir.

Uygulama alanı: Toz plastik

Örnek: Toz plastik için depo

VEGAPULS 69 bu uygulamada yüksek performansını  

tamamen sergileme olanağı bulmaktadır. Toz plastik 20 metre 

yüksekliğinde, oldukça dar silolarda deponlanmaktadır. Döner 

montaj ayağı ve sensörün ayarlanmasında kullanılan VEGA 

App’leri sayesinde montaj son derece kolaydır. Yüksek dinamiği 

VEGAPULS 69’a tüm montaj koşullarında seviyeyi doğru ve 

güvenilir bir şekilde belirleme imkanı sağlar.

Diğer kullanım alanları

Yeni radar sensörü VEGAPULS 69, zayıf yansıma özellikleri  

olan malzemeler için de uygundur:

 ▪ Kuru ahşap talaşı

 ▪ Kepek, saman

 ▪ İsli silika

 ▪ Çok ince uçucu kül

Kullanım alanları

Yüksek dinamik alanı plastiklerin ölçümünde kullanılmasını 

mümkün kılar:

 ▪ Geniş uygulama alanı

 ▪ Zayıf yansıma özelliğine sahip maddelerde dahi doğru  

ve kesin ölçümler

 ▪ Tüm uygulamalarda yüksek güvenilirlik
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Zayıf yansıma, 
örneğin; toz 
plastik

En küçük sinyalleri dahi  
güvenilir şekilde algılar

Teori

Bir sensörün dinamik alanı, ölçülebilir en küçük ve en 

büyük sinyallerin arasındaki farkı belirtir. Verici gücü 

yükseltilemeyeceğinden, elektronik aksamdan  beklenen, 

en küçük sinyalleri dahi algılama ve değerlendirme 

 kapasitesine sahip olmasıdır.

Avantajları

 ▪ Yansıtma özelliğinden bağımsız her türlü malzemede 

kullanılabilir

 ▪ Geniş dinamik alanı sayesinde üniversal ölçüm yöntemi

Radarlı cihazlarda dinamik alan  
neden önemlidir?

Radarlı sensörün dinamik alanı, sensörün hangi 

 uygulamalarda kullanılabileceğini belirler. Katı   

maddelerin yansıma özellikleri büyük farklılıklar  

gösterir. Dinamik alanın geniş olması, en küçük bir  

sinyalin bile ölçülebilmesi anlamına gelir.

Çözüm

VEGAPULS 69 yeni standartlar belirlemektedir. Sensör, 

geniş dinamik alanı sayesinde en küçük sinyalleri bile 

ölçer. Kömür, maden cevheri veya taş gibi güçlü yansıma 

özelliği olan malzemelerde ölçüm değerlerinde doğruluk  

ve güvenilirlik sağlar. 

Toz plastik veya talaş gibi zayıf yansıtma özelliği olan 

maddeler, kullanılan en son teknoloji sayesinde daha 

yüksek ölçüm kalitesiyle ölçülür.

Uzmanlardan tavsiyeler: 

Katı malzeme uygulamalarında  kullanılacak 

sensörün seçiminde geniş dinamik alanlı bir 

sensörde karar kılmakta yarar vardır. Bu tür 

bir sensör, ölçüm  aralığından ve uygulamanın 

şeklinden bağımsız olarak her zaman yüksek 

bir güvenilirlik sunar.
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Ölçüm aralığı

VEGAPULS 69 cihazının geniş dinamik alanı 
refleksiyon özellikleri düşük olan malzemelerde 
ölçümde gerekli olan sinyalleri arttırır

Güçlü yansıma, 
örneğin kömür



Uygulama alanı: Çimento

Uygulama

Çimento üretiminde yapılan ölçümlerde gerekli olan sensörlerin 

ölçüm aralıkları büyük farklılıklar gösterir. Kalker, klinker ve bitmiş 

çimento çeşitli yüksekliklerdeki silolarda depolanır.

Çimento silosu

35 metre yüksekliğindeki çimento silosunda seviye ölçümü radar 

sensör tarafından güvenilir şekilde yapılabilir. Sensörün iyi odak-

lanma ve yüksek dinamik alanı sayesinde tüm işletim safhalarında 

güvenilir ölçüm sonuçlarına ulaşılır. Oluşan toz birikintilerine ve 

yüksek ısıya rağmen sensör seviyeyi kesin ve güvenilir bir şekilde 

ölçer.

Diğer kullanım alanları

Yüksek performanslı VEGAPULS 69, silolarda seviye ölçümlerinin 

yanısıra başka uygulamalarda da kullanılabilir: 

 ▪ Konveyör sistemlerinde veya çarpışma riskinden koruma 

 sistemlerinde yapılan mesafe ölçümlerinde

 ▪ Açık katı atık sahalarında

 ▪ Taş ocaklarında konkasörün denetlenmesinde

VEGAPULS 69’un sunduğu avantajlar

Çimento sanayinde tüm uygulamalarda geniş kullanım olanakları:

 ▪ Küçük ölçüm aralıklarından en büyüğüne kadar geniş bir 

 kullanım yelpazesi

 ▪ Tozdan ve kuvvetli hava akımlarından etkilenmez

 ▪ Çeşitli ısı aralıklarında kullanılabilir
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Performans rezervleri de dahil

Teori

Ölçüm aralığı ne kadar büyük olursa ışın gönderilen alan 

da o kadar büyük olur. Ancak bu durumda yansıtılan 

sinyaller de o oranda zayıftır. Bu yüzden güvenilir bir ölçüm 

yapılabilmesi için kuvvetli bir odaklanma ve yüksek bir 

dinamik alan gereklidir.

Katı malzemeler için üniversal  
bir sensör var mıdır?

Radar sensörler küçük konteynerlerde olduğu gibi büyük 

depolarda da çok farklı uygulamalarda kullanılırlar. Bu 

farklı beklentilere cevap verebilmek için şimdiye dek farklı 

cihaz modelleri kullanılmaktaydı. Bu gerçekten gerekli mi?

Avantajları

 ▪ Küçük ölçüm aralıklarında yeterli performans rezervi

 ▪ Çok yüksek silolarda da kullanıma uygunluk

 ▪ 120 metreye kadar olan ölçüm aralığında, seviye ve  

mesafe ölçümü

Büyük bir performans rezervi her türlü hazne şeklinde bir avantajdır

75 m

35 m

100 m

120 m

Çözüm

Ölçüm aralığı, sistemin yüksek performansının gösterge-

sidir. VEGAPULS 69 yüksek odaklanma özelliği ve yüksek 

dinamik alanı sayesinde, 120 metreye kadar mesafelerde 

yansıma özelliği zayıf olan malzemeleri dahi ölçmekte 

zorlanmaz. Bir devir süresi 1 saniyeden daha kısa,  

ölçüm hassasiyeti ±5 mm’dir. Sistem, sensörün en küçük 

ölçüm aralıklarında dahi aynı performansı göstereceği  

gibi ayarlanmıştır.

Uzmanlardan tavsiyeler:

VEGAPULS 69 plastik anteni ve montaj  

braketi ile mesafe ölçümleri kullanımında 

kolayca monte edilebilir.
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Ölçüm aralığı

75 metrenin üzerinde 
ölçülebilir eko sinyali 
yoktur

VEGAPULS 69, ile  
120 metreye kadar olan 
büyük ölçüm aralıklarında 
ölçülebilen eko sinyali

m

VEGAPULS 69 
ile optimum 
performans 
rezervi

Katı malzemeler 
için daha önce 
kullanılan sensör-
lerin tipik ölçüm 
aralıkları



Katı malzeme ölçümleri için 
 mükemmel bir paket çözüm

+ Etkin bir üretim için seviye ölçümü

+ Proseslerin kontrolü için sınır seviyesi ölçümü

+ Görüntüleme, değerlendirme, gösterge ve kullanım

= VEGA proses ölçüm  teknolojisi

Seviye ölçülür ve ölçüm değerleri seviye ile orantılı bir sinyale dönüştürülür.  

Bu sinyal ya doğrudan görüntülenebilir ya da kontrol sisteminde daha ileri derecede 

işlenir.

Katı malzeme ölçümlerinde kullanılan VEGAPULS 69 alınan değerleri en  

iyi şekilde işleyerek kesin, doğru ve güvenli sonuçlar almanızı sağlar.

Sınır seviye ölçümü önceden tanımlanmış bir noktada gerçekleşir ve bir açma- 

kapama komutuna dönüştürülür. Bu komut örneğin konveyörlerin, pompaların ya da 

pnömatik taşıyıcıların durdurulmasını veya çalıştırılması sağlar ya da komut başka 

işlemler için kontrol sistemine aktarılabilir.

Sınır seviye ölçüm sensörleri, sürekli ölçüm fonksiyonlarının yanısıra bağımsız  

birer ölçüm sistemi olarak da ayrıca ek bir emniyet sunar.

VEGAVIB, VEGAWAVE ve VEGACAP titreşimli sınır seviye şalterleri, tüm katı malzeme 

uygulamalarında kullanılabilmektedir.

Sensörün elde ettiği ölçüm değerlerini değişik şekillerde kullanabilirsiniz. VEGA, 

değerlerin ekranda gösteriminden Ethernet üzerinden karmaşık süreç ve analizlerde 

kullanımına, ölçüm değerlerinin radyolink üzerinden iletimine kadar çeşitli program ve 

analiz cihazları sunmaktadır.

VEGA Inventory System, tedarikçiden üretim tesisine kadar tüm basamakları  

kapsayan optimum bir hammadde lojistiğini mümkün hale getirir.



Uygulamadan bir örnek:  
Seviye ve sınır seviye  ölçümü

VEGAPULS 69 ile sürekli seviye 

ölçümü 

 ▪ Farklı malzeme yoğunluklarında 

güvenilir ölçüm sonuçları

 ▪ Büyük ölçüm aralıkları için elverişli

Enerji santrallerinde  
uçucu küllerin ölçümü

VEGAPULS 69 ile sürekli seviye 

ölçümü 

 ▪ Nem oranlarındaki değişmelerden 

ve buhar oluşumundan etkilenme-

yen güvenilir ölçüm sonuçları

 ▪ Kuvvetli kirlenme halinde çevrimsel 

temizlik için havası bağlantısı

 
Talaş ölçümü

VEGAPULS 69 ile sürekli seviye 

ölçümü 

 ▪ Temassız ölçüm sayesinde  

bakım gerektirmeyen, aşınmasız 

ölçüm

 ▪ Toz ve gürültüden bağımsız, 

 güvenilir ölçümler

Kum, çakıl ve  
taş gibi inşaat 
malzemelerinin ölçümü

VEGAWAVE 63 ile sınır seviye tespiti 

 ▪ Yoğunluğu çok düşük olan katı 

malzemelerde dahi doğru ve  

güvenilir dolu mesajı 

 ▪ Toz birikmelerinden bağımsız 

ölçüm

VEGAVIB 62 ile sınır seviye tespiti

 ▪ Çok farklı malzeme 

 yoğunluklarında kullanılabilir

 ▪ Çubuklu tasarımı sayesinde kalın 

ağaç parçacıklarının ölçümünde 

sıkışma olmaz

VEGACAP 65 ile sınır seviye tespiti

 ▪ Sağlam sensör yapısı ile uzun 

ömürlü kullanım

 ▪ Birikme ve kirlenmeden  

etkilenmeyen işletim



VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Almanya

Telefon +49 7836 50-0
Faks +49 7836 50-201
E-posta info.de@vega.com
www.vega.com
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