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IoT

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

ACS CONTROL-SYSTEM GmbH, Lauterbachstraße 57, D-84307 Eggenfelden

erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Sonicont® USP4
folgenden EU-Richtlinien durch Anwendung harmonisierter Normen entspricht:
is in conformity with following EU-Directives by application of harmonized standards:
est conforme aux prescriptions des directives UE suivantes par I´application des normes harmonisées:

Eggenfelden, 23.06.2020

	 	 	 	 	 Joachim	Stümpfl
     Geschäftsführer/Managing Director/Le Directeur

Füllstandsensor/Level sensor/Capteur de niveau

Benannte	Stelle/Notified	Body/Organisme	notifié
- Qualitätssicherung/Quality assurance/Système d‘assurance qualité DEKRA EXAM (0158)

2001/95/EG

* Produkte mit Bluetooth/products with Bluetooth/produits avec le Bluetooth

EN 61010-1:2020

2011/65/EU (RoHS) EN 63000:2019

2014/30/EU (EMC) EN 61326-2-3:2013EN 61326-1:2013

2014/53/EU (RED)* EN 300 328 V2.2.2:2019*
EN 62368-1:2016*

EN 301 489-1 V2.2.3:2019*
EN 301 489-17 V2.2.1:2012*



Ultraljuds nivågivare USP4 2205

Denna sida är blank



©MJK Automation AB 20221 ©MJK Automation AB 2022

1 Säkerhetsinstruktioner
Manualen är en del av givaren och skall finnas tillgänglig i närheten av 
installationen.

Installation, elektriskanslutning, driftsättning, drift, nedmontering och 
skrotning av enheten måste utföras av kvalificerad personal i enlighet 
med denna manual, lokala regler och föreskrifter.

Den som utför arbetet måste ha läst och förstått manualen då särskilt 
säkerhetsinformationen.

1.1 Funktionssäkerhet

Enheten är säkert byggd och testad enligt senaste teknik.

Enheten uppfyller kraven från alla relevanta EU direktiv. Därför är den 
försedd med CE märkning. CE-intyg kan beställas eller laddas ner från 
hemsidan.

1.2 Avsedd användning

Enheten är en elektronisk ultraljuds nivåmätare för övervakning , 
kontroll och kontinuerlig mätning av nivå hos vätskor.

Givaren får bara användas på avsett sätt och enligt specifikationerna. 
Användning på icke avsett sätt kan leda till alvarliga faror.

Givarens egenskaper måste kontrolleras mot kraven vid varje 
installation t.ex. processtemperatur och materialpåverkan. Olämpligt 
material kan leda till skador, onormal funktion eller förstörd givare och 
därmed medföra andra skador.

Givaren skall inte användas som enda enhet för att skydda mot farliga 
händelser hos maskiner eller i anläggningar.

Funktionssäkerheten hos givaren kan bara säkerställas vid avsedd 
användning.

Ett olämpligt användande med hänsyn till manual och tekniska 
specifikationer, med okvalificerad personal eller felaktiga modifieringar 
av givaren friskriver tillverkaren från allt annsvar från alla eventuella 
följdskador. Detta leder också till att tillverkarens garantier inte gäller.
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2 Installation

2.1 Produktmärkning

1. Typkod

2. Serienummer

3. Insignal / Mätområde

4. Utsignal 

5. Matningspänning
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2.2 Placering av givare

Korrekt funktion med angivna prestanda kan bara garanteras om de 
tillåtna omgivnings förhållandena uppfylls vid installationen.

α
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LX

1/6D
D









Använd bara en ultraljudsgivare per mätställe (tank).

Givaren skall installeras excentriskt på ett avstånd av 1/6 av tankens 
diameter från tankväggen och vinkelrät mot mätytan.

Undvik mätningar genom påfyllningsstråle.

Inga enheter eller utrustning får monteras i ultraljudsstrålens väg, dessa 
måste i så fall föreses med någon typ av skärmning.

Vid direkt solljus skall skydd användas.
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A B

I smala schakt, vid kraftiga störekon, skum eller kraftiga luftströmmar 
skall ett rör nivårör (A) ID ≥ 100 mm eller (B) guiderör i plast med slät 
inneryta användas.

Om nedre ändan på röret inte går ner i mediat så måste röret kapas i 
45° vinkel.

I övre delen av rören måste ett avluftningshål finnas (Ø 5—10 mm).

2.3 Installationsanvisningar

Ta inte enheten ur emballaget förrän den skall monteras och kontrollera 
då att det inte finns några skador.

FARA - Installera endas enheten när systemet är trycklöst. Risk för ut 
sprutande media eller tryckstöt.

FARA - Låt systemet svalna tillräckligt innan enheten installeras. Risk 
att farliga och heta medier strömmar ut.

Lågt tryck ≤ -0,2 bar / -20 kPa eller ångtryck ≥ 50 mbar (20 °C) påverkar 
mätresultatet.

Givarens maximala mätavstånd beror på mätförhållandena.

Om givarens dödband underskrids kan mätningen bli felaktig.

Beläggningar på givarens membran kan medföra felaktiga mätningar.
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3 Elektrisk anslutning
FARA – Installera endast då matningspänningen är bortkopplad. Risk 
för elektrisk stöt.

OBS! – Vid uppstart avaktivera alla anslutna kontrollenheter, för att und-
vika oönskade reaktioner.

Enheten måste vara jodrad.

Installera kablaget skilt från spänningskablar (≥ 230 V), om kabeln är 
skärmad så ansluts skärmen till jord.

Kabel: RÖD ; SVART ; GUL/GRÖN

3.1 Elektronik typ A – Ström 4—20 mA

Elektrisk anslutningskabel typ K/H/0

Röd

Svart
mA

Gul/Grön

L+

L-
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4 Drift

4.1 Installation av app

Hämta  och installera ”ACS SmartConnect App”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acs.
smartconnect&hl=de

https://apps.apple.com/se/app/acs-smartconnect/id1558284530

Kontrollera att telefonen har blåtand (bluetooth) påkopplad. När appen 
startas första gången krävs det inställning och inloggning.

”Vill du tillåta att SmartConnect kan ansluta till och fastställa relativ 
position för enheter i närheten?”

”Tillåt”
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Vid Activation type, markera 
”Phone activation” och välj istället 
”ACS Portal”

Ange User name: service@mjk.se

Ange Password: MJKusp4!

Välj Activate.

”Activation successful!”

”OK”  

Fråga om platsinformation:

”Vill du ge SmartConnect åtkoms till 
enhetens plats”

”Tillåt”

Fråga om åtkomst:

”Vill du ge SmartConnect åtkomst-
behörighet till foton och media på 
enheten?”

”Tillåt”

Nu visas live view, Tryck knapp 
Scan, din enhet visas, klicka på 
denna.

Vid fråga Device Password, tryck 
bara OK eller ange valt password

OBS Nästa tillfälle då appen används kommer Live view/Scan att visas 
direkt.

Nu kan mätvärde läsas eller inställningar göras.

Measured value

Visar avstånd till mätyta samt temperatur.

Suppression

Refresh: Återställ eventuellt valda undertryckningar av störnivåer.
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Envelope curve: Godkänn mätning, välj ”Too small”, ”Too big” eller OK. 
Används för att undertrycka störekon

Settings

Ange skalning av mätvärde, anges som avstånd

För nivåsignal anges t.ex. 2,00 m vid 4 mA och 0,00 m vid 20 mA

Ange värde för 4 mA signal

Ange värde för 20 mA

Ange funktion vid fellarm (typ hold value, 3,8 mA eller 22 mA)

Device name: ange eventuellt namn på mätpunkt

Bluetooth: ange om password önskas

Bekräfta val med  och återgå med .

Envelope curve

Se på diagram för funktion och valda begränsningar 

Avsluta med  och sedan ”Really disconnect” YES/NO
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4.2 Inställningsexempel

USP4 är från fabrik inställd på avståndsmätning, utsignalen ökar alltså 
när avståndet mellan givare och mätyta ökar. 

Om enheten skall användas för nivåmätning/visning behöver den 
konfigureras om så att utsignalen minskar när mätytans avstånd från 
givaren ökar.

Från fabrik. mA ökar med avstånd
  

  

Som vi vill ha det för nivåmätning /

nivåvisning

Visad nivå på DPA 

Distance som visas i givarens app. 
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Nollpunkt injusterad efter verkligheten. Mätspann (utsignal 4-20mA ) 
fortfarande 0-2m. 

Vi kan alltså ställa ett minusvärde på avståndet för att kunna behålla vår 
skalering på mA-signalen. 

     

Visad nivå efter justerad 

nollpunkt

Distance som visas i givarens app ändras 

ej då vi byter utsignal. 
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5 Underhåll
Enheten är underhållsfri.

Fasta beläggningar enhetens membran kan medföra felaktiga mätresul-
tat. Membranet bör rengöras regelbundet. Använd inte skarpa, hårda 
verktyg, tryckluft eller aggressiva kemikalier. För demontering av enhe-
ten se säkerhets informationen i kapitel ”1 Säkerhetsinstruktioner” på 
sida 1.

6 Demontering
FARA – Demontera endast då matningspänningen är bortkopplad. Risk 
för elektrisk stöt.

FARA - Låt systemet svalna tillräckligt innan enheten demonteras. Risk 
för heta ytor samt risk att farliga och heta medier strömmar ut.

FARA - Demontera endas enheten när systemet är trycklöst. Risk för ut 
sprutande media eller tryckstöt.

7 Felsökning/Reparation
Vid funktionsfel kontrollera:

•	 Kapsling >> Skador

•	 Membran >> Skador / Beläggning

•	 Matningsspänning >> Polaritet / Spänning / Last / Kontakt

•	 Kabel >> Skador / Kortslutning / Ledningsbrott

För demontering av enheten se säkerhets informationen i kapitel  
”1 Säkerhetsinstruktioner” på sida 1.

En reparation får endast utföras av tillverkaren.
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8 Retur
Bifoga nödvändig information för retur:

•	 En exakt beskrivning av applikationen.

•	 Kemisk och fysiska egenskaper hos mätmediat.

•	 En kort beskrivning av uppkommet fel.

Innan en enhet returneras måste följande åtgärder vidtas:

•	 Rester av limprodukter t.ex. frätande, giftiga, radioaktiva etc. 
måste avlägsnas.

•	 En retur kan inte accepteras om det inte är möjligt att till 100 % 
ta bort de ohälsosamma produkterna.

9 Skrotning
Givaren skall inte hanteras enligt EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). 
Därför skall givaren lämnas direkt till ett återvinningsföretag och inte 
lämnas på kommunala insamlingsställen.
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