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Tanúsítva
ISO 9001:2000 szerint

Tanúsítva
PED 97/23/EC szerint

Tanúsítva
ATEX 94/9/EC szerint
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● Egypólusú mágnes-rendszer
A WEKA VLI kijelzőinek működési elve az
állandó mágnesrúd-rendszer alkalmazására
épül, amely megbízhatóan működteti mind a
látható kijelző lamellákat, mind a vastagfalú
nagynyomású kijelzőcsőre felszerelt kapcsolókat és jeladókat.
● Mágneses pozicionáló szalag
A szabadalmaztatott mágneses pozicionáló
szalag a kijelző-sínbe beépítve biztosítja,
hogy az úszó rúd-mágnese egy iránytűhöz
hasonlóan mindig a mágnesezett szalag és
ezáltal a lamellák, illetve a kapcsolók irányába
mutasson. Ez garantálja a kijelzési-, a
kapcsolási- és a jeladó funkciók folyamatos
megbízható működését.
● Mágneses csatolás
A WEKA kijelzősín minden lamellája saját
állandó mágnest tartalmaz. Azáltal, hogy a
szomszédos kijelző lamellák egymással
mágnesesen kapcsolódnak, a kijelzési állapotuk sokkal stabilabb. A szabadalmaztatott
pozícionáló szalag további működési előnyöket is biztosít mágneses csillapító hatása
révén, amely megbízható folyadékszint
jelzést tesz lehetővé még olyan nehéz alkalmazási körülmények között is, ahol a folyadékszint hirtelen változik vagy rezgés lép fel.

Cső

Úszó
Többféle úszó-kivitel áll rendelkezésre a különböző alkalmazásokhoz

Mágnesrúd
Mágneses
pozicionáló szalag

Kijelző lamellák
beépített
állandómágnessel

A WEKA VLI-kijelzők kivitelei
sokféle módon szerelhetők

● Hőmérséklet stabilitás
A WEKA kijelző-rendszerben alkalmazott
mágneses anyagok kiválasztása az optimális
működés szempontjai szerint történt, figyelembe véve a szélsőséges hőmérsékleteket
is. Hosszú évek tapasztalatai bizonyították,
hogy az általunk előkezelt elemek mágneses
fluxusa csak elhanyagolható mértékben
csökken.
● Kompakt kivitel
A WEKA mágnesrúdjainak kis tömege teszi
lehetővé a könnyű, hermetikusan zárt úszók
alkalmazását. A WEKA úszóinak csökkentett
mérete révén érhető el a lehető legnagyobb
különbség az úszó külső átmérője és a cső
belső átmérője között, ami rendkívül nagy
előnyt jelent, ha szennyezett vagy nagy
viszkozitású folyadékokat kell mérni. A rövid
úszó forma további előnye, hogy gyakran
nagyobb kijelzési tartományt tesz lehetővé,
mint a versenytársak megoldásai.
● Több funkciós:
Három funkció egy rendszerben!
– Szintjelző
– Szintkapcsoló
– Szint-távadó
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VLI-választék
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Sorozatok

Economy-Line

Economy-Line

Típus

34000E

23614E

Kivitelek

A, K

A, K

Max. működési nyomás 20 °C-on

6 bar-ig

6 bar-ig

Működési hőmérséklet

–40-től +100 °C-ig

–40-től +100 °C-ig

Cső-méret

külső átmérő 33.7 mm

külső átmérő 53 mm

3

Minimális sűrűség

> 0.6 g/cm

> 0.8 g/cm3

A folyadék ajánlott viszkozitása

max. 150 cSt

max. 600 cSt

Minden adat az alapváltozatokra érvényes

● Modul kivitel

A WEKA VLI vizuális szintjelző programja
modul rendszerben épül fel. Ezáltal rendkívül
pontos előgyártást tesz lehetővé az alkalmazási lehetőségek és üzemi feltételek nagyon
széles választékának figyelembevételével.
Mindegyik sorozatban rendelkezésre áll az
alapkivitel, amelynél a felső és alsó techno-

lógiai csatlakozások vagy csak tengelyirányúak vagy csak oldalirányúak. Rendelhetők
azonban vegyes kivitelek is, amelyeknél az
egyik technológiai csatlakozás tengelyirányú
a másik pedig oldalirányú.

A-kivitel

B-kivitel

K-kivitel

Felső és alsó technológiai
csatlakozások tengelyirányúak.
Úszóház felső vége lappal
lezárt, benne menetes furattal.
Úszóház alsó vége lezáró karimával, benne menetes furattal.

Felső és alsó technológiai
csatlakozások tengelyirányúak.
Úszóház felső- és alsó vége
lezáró karimákkal, bennük
menetes furattal.

Felső és alsó technológiai
csatlakozások oldalirányúak.
Úszóház felső vége lezáró
lappal, az úszóház alsó vége
lezáró karimával, szervíz célra.

O-kivitel
Felső és alsó technológiai
csatlakozások oldalirányúak.
Úszóház felső és alsó vége
szervíz célra szolgáló
lezáró karimákkal.
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beépített
lezáró
szelepek

Smart-Line 50

Standard 6

Standard 20

Standard 50

34000/34110

23614

34300

32755

A, B, K, O

A, B, K, O

A, B, K, O

A, B, K, O

50 bar-ig

6 bar-ig

20 bar-ig

50 bar-ig

–40-től +250 °C-ig

–40-től +150 °C-ig

–40-től +400 °C-ig

–40-től +400 °C-ig

külső átmérő 33.7 mm

külső átmérő 53 mm

3

3

külső átmérő 53 mm
3

külső átmérő 54 mm

> 0.6 g/cm

> 0.6 g/cm (> 0.4g/cm )

> 0.6 g/cm (> 0.4g/cm )

> 0.6 g/cm3 (> 0.4g/cm3)

max. 150 cSt

max. 600 cSt

max. 600 cSt

max. 600 cSt

● Üzemi körülmények széles skálája
Az üzemi nyomás vákuumtól 500 bar-ig
terjedhet. Az úszóházak PN630 tervezett
nyomásig készülhetnek. A folyadék sűrűség
határ (> 0.3 g/cm3) és a 77 K…673 K (–
196 °C…400 °C) közeg hőmérséklet
tartomány lehetővé teszi az alkalmazást
rendkívül alacsony hőmérsékletű, folyadék
állapotú gázok (LPG/LNG), vízes hidraulikák
és gőzkazánok esetén is. A zárt úszó
kondenzálódó közegekhez akár 350 bar-ig
készülhet.

3

3

● Tápelletást nem igényel
és megbízhatóan működik
A WEKA VLI kijelzők ideálisan megfelelnek
helyszíni üzembehelyzésre. Kijelző funkciójuk
nem igényel villamos táplálást. Az úszós-elv
közvetlen módon valósítja meg a szintmérést
jól meghatározott, egyértelmű szintjelzéssel.
A VLI vezérlő funkciói függetlenek a kijelző
funkcióitól. Ezért a szint minden pillanatban
leolvasható, még a villamos táplálás kimaradása esetén is.

● Sokoldalúság az anyag-választék révén
Az alapkivitelek anyagai
– 316/316L
– 1.4404/1.4432
– 1.4435 jelű rozsdamentes
acélok
A4-es csoportbeli ausztenites
acélok
Opciós rozsdamentes acélok
– 304/304L
1.4301 / 1.4306
1.4307
– (316Ti)
1.4571
– 321
1.4541

Rozsdamentes acélok nagyobb
molibdén tartalommal
– 1.4539 (904L; UNS N08904)
– 254 SMO (UNS 31254)

Szerkezeti műanyagok
– PVDF, PP, PE, PVC
– ECTFE (Halar) bevonat
– PTFE-PFA külső bevonat
– Teflon-PFA bevonat

Nikkel ötvözetek és
speciális fémek, például:
– Inconel®/Incoloy®/Hastelloy®
– Titán ötvözetek
– Cirkonium és tantál
– Aluminum ötvözetek

A WEKA VLI szintjelzői
(külön rendelésre) majdnem
minden nem-mágneses anyagból
legyárthatók, a fizikai tulajdonságok és a kémiai jellemzők
figyelembevételével.

WEKA VLI Smart-Line,
34000-K típus
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Power – Nagynyomású

Petro

Tartály tetejére szerelhető

Műanyag konstrukció

Különféle típusok

Különféle típusok

Különféle típusok

Különféle típusok

A, B, K, O

A, B, K, O

–

A, B, K, O

500 bar-ig

630 bar-ig

50 bar-ig

10 bar-ig

–10-től +400 °C-ig

–80-tól +400 °C-ig

–40-től +400 °C-ig

anyagtól függően

különféle átmérő

különféle átmérő

különféle átmérő

különféle átmérők
3

3

3

> 0.6 g/cm (> 0.4g/cm )

> 0.3 g/cm

> 0.4 g/cm

> 0.6 g/cm3

max. 600 cSt

max. 600 cSt

max. 600 cSt

max. 600 cSt

● Kiváló leolvashatóság
A nagyméretű szín-kontrasztos jelző lamellák
könnyen és egyértelműen leovashatók, akár
távolról is. A lamellák alapkivitelben piros és
alumínium színűek, de igény esetén más
színkombinációkban is rendelhetők. Olyan
nehézüzemi közegek, mint a korrozív,
alacsony vagy magas hőmérsékletű folyadékok sem befolyásolják a WEKA VLI-kijelzőinek
megbízható működését, mivel az úszóházban lévő folyadék teljesen elkülönített a
kijelző síntől. E miatt a közeg örvénylése sem
csökkenti az olvashatóságot.
● Szintmérés kívánság szerint
A WEKA VLI kijelzői optimális megoldást
kínálnak szinte valamennyi mérési és vezérlési feladatra. Az alkalmazások többségére az
alapkivitelű modul elemekből összeállítható a
megfelelő kijelző. Rendszeresen felmerül
azonban az igény az egyedi megoldásokra is,
ha a működési és telepítési feltételek a
megszokottaktól eltérnek. Vevőink hasznosíthatják a több mint 40 éves gyártási
tapasztalatunkat, amelynek alapja a WEKA jól
bevált mágneses úszós és kijelző sínes
megoldása, amely lefedi a speciális
szintmérési követelmények rendkívül széles
körét. Igény esetén azzal a szabványos
kimenettel szereljük a készüléket, amelyik

3

illeszkedik a vevő vezérlő rendszerének
követelményeihez. A WEKA VLI-kijelzőinek
mágneses lamellái gyárthatók az alap
színektől eltérő színkombinációban is. A
mágneses kijelző rendszer használható
hidraulikus vagy pneumatikus dugattyúk és
nyomástartó membránok pozícióinak a
kijelzésére is. A WEKA széleskörű tapasztalata alapján megbízható készülék kialakításokat kínál az egyenesvonalú elmozdulások
kijelzésének előbbiekhez hasonló speciális
eseteire is.
● Alkalmazások
A WEKA értékes ismereteket halmozott fel a
speciális alkalmazások kijelzők és érzékelők
terén. Sok éves gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik a VLI vizuális szintjelzők
használatában olyan szerteágazó területeken,
mint amilyen a vegyipar, a folyamat vezérlések, a hajóépítés, az erőművek, a hidraulikus rendszerek, a vasúti-és közúti járműgyártás, a kőolaj feldolgozóipar és a hűtőrendszerek.
Petro-VLI – A mi megoldásunk
az Ön kőolaj-feldolgozóipari
alkalmazására

18.5.2007
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Kijelző sínek
A WEKA kijelző sínei soha nem érintkeznek a
technológiai közeggel és karbantartást sem
igényelnek. A kijelző sín lamellái 36 mm
szélesek, így nagy távolságból is jól leolvashatók. A könnyű lamellák mágnesesen
egymáshoz csatoltak, ezért jól működnek a
folyadékszint 2 m/s-os változási sebessége
esetén is. A WEKA VLI kijelzőinek speciális
kialakítása megbízható leolvashatóságot
biztosít minden körülmények között, mert a
lamellák megtartják pozíciójukat rezgés vagy
hőmérséklet-ingadozások esetén is. Kültéri
telepítéseknél, hűtőházi alkalmazásoknál és
az élelmiszer-feldolgozó iparban polyolefinvédőcsöves kijelző síneket ajánlunk, melyek
jobban ellenállnak az agresszív környezetnek
és megelőzik a jegesedést és a párásodást.
– Az alapváltozatú kijelzősín polycarbonát
csővel készül. Ez használható nagyon alacsony hőmérsékletektől egészen + 150 °C-ig
és 240 °-os leolvasási szögre is. A csővég
alumínium kupakkal van lezárva, de készülhet
rozsdamentes acél kupakkal is. A lamellák
piros és galvanizált alumínium színűek, de
igény esetén kapható más színkombináció is,
például ha a mért közegek színkódrendszeréhez kell alkalmazkodni.
– +250 °C közeghőmérsékletig
a sín alumíniumból készül, a
burkolata pedig átlátszó polycarbonat-ból.
– +400 °C közeghőmérsékletig
a sín anyaga alumínium, a
burkolata pedig üveg. A lamellák
ebben az esetben festett fekete
és alumínium színűek.
1

1

2

3

4

WEKA VLI alapkivitel, 34300-K típus

Mágneses kapcsolók (Reed-relék)
A WEKA VLI kijelzői készülhetnek az úszóház
hátsó részére szerelt mágneses kapcsolókkal
(Reed-relékkel) is, amelyeket az úszóban
lévő mágnesrúd hátsó mezője működtet.
Ezek a kapcsolók szintérzékelő funkcióval
egészítik ki a VLI-t. A Reed-relék kimenetei
közvetlenül PLC-bemenetre vagy számítógépre csatlakoztathatók, vagy fel lehet őket
használni mágneskapcsolókon keresztül
szelepek vagy szivattyúk vezérlésére is. A
Reed-relék két állapotúak, ezért az úszó
mágnesrúdjának egyik irányba haladásakor az
egyik állapotukba (nyitóba vagy záróba)
billennek és az úszó ellenkező irányú elhaladásakor billennek vissza az eredeti állapotukba. A Reed-relék lehetnek ki-bekapcsoló
vagy váltó kivitelűek. Rozsdamentes acél
tokozásuk révén alkalmazhatók gyakorlatilag
bármilyen környezetben, egészen +350 °C
közeghőmérsékletig. A kapcsolási pontok
számát kizárólag a szerelésre rendelkezésre
álló hely korlátozza. A Reed-relés egységek
készülhetnek potenciálisan robbanás2

2

A Reed-relék
különféle
változatokban
állnak rendelkezésre

9:09 Uhr

Be/Ki

Be/Ki

veszélyes környezetben való alkalmazásra is,
az Európai Unió 94/9/EC direktívájának
megfelelően gyújtószikramentes (EEx i) vagy
nyomásálló tokozású (EEx d) kivitelben.
Jeladók
A WEKA VLI kijelzői készülhetnek igény
esetén villamos jeladóval is, amelynek a
folyamatosan feldolgozható villamos jele távszintjelzőhöz, PID-szabályozóhoz, adatrögzítőhöz vagy PLC-hez továbbítható. A
továbbítás megvalósítható 3-vezetékes vagy
2-vezetékes kivitelben is. Ezek a jeladók
+350 °C közeghőmérsékletig készülhetnek.
A kimeneti csatlakozás lehet dugaszolható
csatlakozós, csatlakozó dobozos vagy előre
szerelt kábeles. A jeledók igény esetén
készülhetnek potenciálisan robbanásveszélyes környezetben való alkalmazásra is
az Európai Unió 94/9/EC (ATEX) direktívájának
megfelelően gyújtószikramentes (EEx i) vagy
nyomásálló tokozású (EEx d) kivitelben.
3

4 Mérő-skálák
A mérő-skálák anyaga eloxált alumínium vagy
maratott rozsdamentes acél. A skálák hossza
alapkivitelben 10 cm-enként növekszik,
azonban rendelhetők a felhasználók igénye
szerinti tetszőleges hosszúságban is.

Részletes információ a WEKA VLI
kijelző családjáról és a tartozékokról a
www.weka-ag.ch és a www.kvalix.hu
honlapokon található.
Magyarországon a gyártó képviseletét, a
termékcsalád magyarországi forgalmazását, a
telepítés és az alkalmazás szakmai
támogatását a Kvalix Automatika Kft. látja el.

3

20 mA
100%

4 mA
0%

A jeladók alkalmazása révén a vizuális szintjelző
szint-távadóvá válik
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1940 Arthur Welter és August Karrer megalapította a
WEKA GmbH-t.
1949 Újjászervezve WEKA AG-ként.
1950 WEKA rozsdamentes szelepek.
1962 Első szabadalom a WEKA mágneses szintjelzőre.
1978 WEKA rendkívül hidegálló szelepei és csatlakozói.
1979 Licenc-szerződés GEMS Sensors (USA) céggel
a WEKA mágneses szintjelzőire.
1981 WEKA az IMO Csoport (USA) tagjává válik.
1982 Tanúsítás a német (AD-HP 0) és a svájci
(SVDB501) nyomástartóedény-előírások szerint.
Az első WEKA minőségirányítási rendszer auditálása.
1991 Új telephely Bäretswil-ben,
kb. 25 km-re Dél-Keletre Zürich-től.
1995 A GEMS cég tartályszint jelző rendszere európai
gyártásának átvétele.
1997 WEKA, a GEMS Sensors Csoport tagjaként,
a Danaher Corp. (USA) része lesz.
2001 WEKA a német ARCA Csoport tagjává válik.
2002 A teljeskörű minőségirányítási rendszer (TQM) auditja.
A TQM tanúsítása a German Lloyd által az
ISO 9001:2000 és a 97/23/EC Európai Unió direktíva
H/H1.modulja szerint.
2003 Zelm Ex tanúsítás az Európai Unió 94/9/CE (ATEX 95)
direktívája szerint.

Az ARCA Flow Group cégcsoport tagja:

www.arca-valve.com

www.feluwa.com

www.artes-valve.com

www.weka-ag.ch

www.von-rohr.ch
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Tartály szintjelzők

WEKA AG, Schürlistrasse 8
CH-8344 Bäretswil, Switzerland
Phone +41 43 833 43 43
Fax
+41 43 833 43 29
info@weka-ag.ch · www.weka-ag.ch

Magyarországi képviselet:

Kvalix Automatika Kft.
H-1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: +36 (1) 272 2242
Fax:
+36 (1) 272 2244
info@kvalix.hu
www.kvalix.hu
ISO 9001 (CERTOP 01-T7462/2006-03240)

Flyer_VLI_HU, 05.07, a műszaki változtatás joga fenntartva
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Rozsdamentes acél szelepek

Hidegálló szerelvények
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