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De belangrijkste 
toepassingsgebieden

De Silometer is bedoeld voor continue
niveaumeting in vaten, tanks, silo’s of
bunkers met vloeistoffen of stortgoede-
ren.
Met de Silometer FMC 423 is bovendien
grenswaardesignalering of een twee-
puntsregeling mogelijk met een instel-
baar schakelbereik.

Met het programma capacitieve en hy-
drostatische sensoren (drukopnemers)
zijn de volgende metingen mogelijk:

• in agressieve media
• bij hoge druk of vacuüm
• bij hoge en lage temperaturen
• in grof- en fijnkorrelig stortgoed
• in hoog en laag viskeuze media
• in produkten die neigen tot  aangroei

enz.

De Silometer in de 
compacte Minipac-
behuizing voor "klik"-
montage

boven: het eenvoudig
te bedienen, prijsgunsti-
ge niveaumeetinstru-
ment Silometer FMC
420.
Een lichtdiode signa-
leert de bedrijfstoestand

onder: Silometer FMC
423 met schakeluit-
gang, aanwijzing van
de schakeltoestand en
lichtdiodenbalk voor ni-
veaumeting op het front

Niveaumeter
silometer FMC 420, FMC 423

Toepassing in combinatie met capacitieve 
sensoren en hydrostatische sensoren Deltapilot.

De praktijk is onze maatstaf

Endress Hauser
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Compleet 
meetsysteem

Meetsysteem

① niveauproportionele analoge
 uitgangssignalen; stroom en spanning 

② schakeluitgang voor grenswaardesig-
nalen of tweepuntsregeling.

Mechanisch:
De Silometer FMC uitgevoerd met Mini-
pac-behuizing is ideaal voor montage in
een schakelkast. Dankzij de compacte
constructie kunnen deze dicht op elkaar
worden gemonteerd op een standaard
35mm DIN-montagerail en kunnen een-
voudig worden bedraad met behulp van
de op het front aangebrachte klemmen-
blokken. De instrumenten kunnen wor-
den vervangen zonder dat de bedra-
ding hoeft te worden los gemaakt. 
Geen schakelkast? Voor afzonderlijke in-
stallatie levert E+H een mogelijkheid tot
wandmontage.
Voor veldmontage is een beschermhuis
IP 55 met transparant frontdeksel ter be-
schikking.
De bedieningselementen liggen achter
de wegklapbare frontplaat en zijn daar-
door gemakkelijk toegankelijk maar toch
beschermd tegen onbevoegde bedie-
ning. 
De achterzijde van de frontplaat is voor-
zien van inregelsymbolen, die de inrege-
ling vereenvoudigen.

Het complete meetsysteem bestaat in
de standaard uitvoering uit:

Meetversterker Silometer FMC 420 of
FMC 423
sensor 

• capacitieve sensor
met oscillatorunit (meetwaarde-omvor-
mer)
EC 11 Z of EC 72 Z
of

• hydrostatische sensor
met voor-elektronica
FEB 11 of FEB 11P

Elektrisch:
Aangroei op een capacitieve sensor?
Met de juiste sensor en de oscillatorunit
EC 72 Z of EC 47 Z is dat over het alge-
meen geen probleem. Een hydrostati-
sche sensor functioneert altijd in geval
van aangroei, zolang deze aangroei niet
uitkristalliseert tot een harde korst.
Ook de inregeling is eenvoudig:
Eénmaal bij een lege tank het nulpunt in-
stellen, éénmaal bij en volle tank het
meetbereik (versterking) instellen.
Een wezenlijk voordeel van de instru-
menten is dat de versterking onafhanke-
lijk is van het ingestelde nulpunt.
Bij de Silometer FMC 423 maken knippe-
rende lichtdioden bij 0 en 100% in de
lichtdioden-balk de exacte inregeling
zonder hulpmiddelen mogelijk.

De inregeling van de in de FMC 423 in-
gebouwde tweepuntsregelaar is bijzon-
der eenvoudig:
Een druk op de toets, een schroeve-
draaier en een blik op een aangesloten
voltmeter zijn voldoende om ieder scha-
kelpunt onafhankelijk van het 
niveau met een nauwkeurigheid van 1%
in te stellen. 

capactieve sensor
met EC 11 of EC 72

capacitieve sensor
met EC 11 of EC 72

hydrostatische 
sensor
Deltapilot
met EB 11 of EB 21

niveau

Silometer
FMC 420

niveau    grenswaarde

of Silometer
FMC 423

0/4 ... 20 mA
0 ... 10 V

De bijzondere
voordelen
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Werking van de 
Silometer FMC

De Silometer voedt de sensor door mid-
del van de ingebouwde meetversterker
met gelijkspanning en ontvangt een ni-
veau-proportioneel meetsignaal van ca.
0...4 mA terug.
Op de uitgang van de Silometer staan
dan de genormeerde signalen
0 ... 10 V en 0 ... 20 mA (resp. 4 ... 
20 mA) ter beschikking voor verwerking
van de niveau-informatie op afstand. 
De Silometer FMC 423 is behalve met
de analoge uitgangen ook nog met een
schakeluitgang uitgerust. Het bovenste
schakelpunt kan worden ingesteld tus-
sen 2 en 100 %; het onderste schakel-
punt tussen 0% en het bovenste scha-
kelpunt. Het kleinst mogelijke schakel-
verschil is 2%. 

In een schakelkast wordt het instrument
normaal gesproken gemonteerd op een
DIN-montagerail volgens EN 50022-35 x
7,5 of EN 50022 35 x 15.
Wanneer de instrumenten dicht naast el-
kaar worden gemonteerd, mag de maxi-
male omgevingstemperatuur tijdens be-
drijf niet meer zijn dan 50 °C in de scha-
kelkast; bij een minimale afstand van
10mm tussen de instrumenten max. 60
°C, gemeten op 1 cm afstand boven het
instrument.

Het instrument kan worden ingesteld op
minimum- of maximum-veiligheid:
Minimum-veiligheid:
Het relais valt af, wanneer het onderste
schakelpunt wordt onderschreden of de
voedingspanning uitvalt.
Maximum-veiligheid:
Het relais valt af, wanneer het bovenste
schakelpunt wordt overschreden of de
voedingspanning uitvalt.
Een lichtdiode geeft de schakeltoestand
aan. 

De lichtdiodenbalk op de frontplaat van
de Silometer FMC 423 toont het niveau
in stappen van 10% en is bedoeld voor
exacte leeg- en volinregeling zonder 
extra hulpmiddelen. 

Overige montagemogelijkheden:
Wandbevestiging of veldbehuizing IP
55; 
zie Technische Informatie TI 009.

Montage-aanwijzingen

Opbouw van de 
Silometer FMC 420

Opbouw van de 
Silometer FMC 423

voor aansluiting
voedingspanning

afneembaar
klemmenblok

instelelementen
inregeling "vol"
(versterking)

schakelaar voor
uitgangsstroom
0...20 mA of
4...20 mA

instelelementen 
inregeling "leeg"
(nulpunt)

instructies voor 
inregeling

slechts 50 m breed

montage op
DIN-rail

aanwijzing
bedrijfstoestand

omsteekbaar tussen 
voedingspanning 110 V
en 240 V 

aansluitingen voor
service-instrumenten

voor 
signaalkabels

100 mm breed

montage voor
DIN-rail

aansluitingen voor
service-instrumenten

aanwijzing relais-
toestand

voor aansluiting voeding en relais

omschakeling 
minimum-/maximum-
veiligheid

instelelemen-
ten inregeling
"vol" (verster-
king)
lichtdiodenbalk voor
niveau-aanwijzing

schakelaar voor
uitgangsstroom
0...20 mA of
4...20 mA

instelelemen-
ten inregeling
"leeg" (nulpunt)

instelelementen
voor inregeling
tweepuntsregelaar

voor signaalkabels
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Elektrische aansluiting Het klemmenblok voor de aansluiting
van de voedingspanning (en voor het re-
laiscontact bij de FMC 423) bevindt zich
aan de onderkant het instrument, het
klemmenblok voor de ingangs- en uit-
gangssignalen aan de bovenkant.

De signaaluitgangen zijn door middel
van een condensator galvanisch van de
tank gescheiden en potentiaalvrij; Deze
zijn ook van het net
(voedingspanning) gescheiden.

Op de spanningsuitgang 0...10 V kan
een willekeurig aantal volginstrumenten
parallel worden aangesloten zoals volt-
meters, schrijvers, grenswaardeschake-
laars enz. mits de totale belastingsweer-
stand groter dan 5 k Ω blijft. De span-
ningsuitgang is beveiligd tegen kortslui-
ting. Op de analoge uitgang 0 ... 20 mA
resp. 4 ... 20 mA kan een willekeurig
aantal stroommeters, schrijvers, rege-
laars enz. in serie worden aangesloten,
zolang de totale belastingsweerstand
kleiner blijft dan 500 Ω.
De stroom- en spanningsuitgang zijn
galvanisch verbonden, d.w.z. slechts
één van beiden mag worden geaard
(stroom- of spanningsuitgang).

uitgangen ingang

aansluiting voeding aansluiting voeding

uitgangen ingang

0/4...20 mA0...10 V signaal0/4...20 mA 0...10 V signaal+ +

schakeluitgang

maximum veilig-
heidsschakeling

minimum veilig-
heidsschakeling

⊥⊥

of

Aansluitingen van de
sensoren op de 
Silometer 
(ingang)

Principiële aansluiting
FMC 420
FMC 423

capacitieve sensor

met EC 11 Z
capacitieve sensor

met EC 72 Z

hydrostatische 

sensor Deltapilot DB

met FEB 11 of FEB 11 P
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Technische gegevens Model:
Behuizing: klembehuizing (Minipac-
model) uit lichtgrijs kunststof, frontplaat
blauw

Montage: op DIN-rail volgens
EN 50022-35 x 7,5 resp.
EN 50022-35 x 15

Afmetingen:

Breedte behuizing bij FMC 420:    50 mm
Breedte behuizing bij FMC 423: 100 mm

Gewicht FMC 420: 0,3 kg
Gewicht FMC 423: 0,5 kg

Beschermingsklasse volgens DIN
40050: 
behuizing IP 40, klemmen IP 20

Toelaatbare omgevingstemperatuur:
-20 °C ... + 60 °C bij afzonderlijke monta-
ge
-20  °C ... + 50 °C bij montage in rij 
zonder onderlinge afstand 
-20 °C ... +85 °C bij opslag 

Elektrische aansluiting:
Klemmen: afneembaar klemmenblok,
zwart;
bij FMC 420: 1 x 6-polig, 1 x 7-polig;
bij FMC 423: 1 x 6-polig, 1 x 9-polig

Max. aderdiameter: 
1 x 0,5 mm2 t/m 1 x 2,5 mm2 of
2 x 0,5 mm2 t/m 2 x 1,5 mm2 

Zonder klemmen:
Vlakbandsteker 0,8 x 6,3 volgens DIN
46244

Voedingspanning, wisselspanning:
220 V, -10% ... 230 V, + 10%, 50/60 Hz

Varianten voedingspanning, 
wisselspanning:
240 V, 127 V, 115 V, 110 V, 48 V, 42 V, 
24 V,  telkens +15%, -10%, 50/60 Hz

Variante voedingspanning, gelijkspan-
ning, alleen voor FMC 423: 16 V ... 32 V, 
beveiligd tegen ompolen, door DC/DC-
omvormer galvanisch van de voeding
gescheiden

Opgenomen vermogen FMC 420:
max. 3,3 W (4,4 VA)

Opgenomen vermogen FMC 423:
max. 3,4 W (6,4 VA)

Mogelijke sensoren:
zie meetsysteem 

Verbindingskabel naar de sensor:
3-aderig, max. 25 Ω per ader   

Voedingspanning voor sensor: 
ca. 20 V

Inregelbare ingangssignalen
voor nulpunt: ca. 40 ... 360 µA 
(ca. 30 ... 350 pF bij capacitieve meting)
voor meetbereik: ca. 20...4000 µA
(overeenkomstig pF)

Elektromagnetische compatibiliteit
Conform EN 61326-1
Klasse B instrument

Signaaluitgangen:
analoog niveausignaalspanning:
0 ... 10 V, RL min. 5 k Ω

Analoog niveausignaal stroom:
0 ... 20 mA, omschakelbaar naar 4 ... 40
mA,
RL max. 500 Ω

Insteltijd: typisch 0,5 s voor een 
sprongsgewijze verandering van het
ingangssignaal met 1 mA.

Lineariteitsfout, invloed voeding en be-
lasting:
< 0,5% (spanningsuitgang)

Schakeluitgang bij FMC 423:
instelbereik: 0 ... 100%

Relaisuitgang: 1 Relais met potentiaalvrij
omschakelcontact, schakelpuntverschil
instelbaar tussen 2 en 98%
naar keuze minimum-/maximum-veilig-
heidsschakeling.

Schakelspanning: max. 250 V

Continu stroom: max. 4 A

Schakelvermogen: bij wisselstroom:
max. 500 VA, cos ϕ > 0,7
bij gelijkstroom: max. 100 W tot 48 V,
max. 50 W tot 250 V

Technische veranderingen voorbehou-
den 

① Montage met 
    DIN-rail 
   35 x 7,5 resp. 

35 x 15

② Minimale afstand
   boven en onder
   tot de volgende 
  rij instrumenten 

aanhouden
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Aanvullende 
Documentatie

Bestelschema

Silometer FMC 420

    Certificaten/toelatingen
     R standaard (niet gecertificeerd)
     C CSA - uitvoering

    Uitvoering
    0 Minipac-behuizing, 50 mm, met klemmenblok
    9 speciale uitvoering op aanvraag

  Voedingspanning
  J wisselspanning  240 V, 50/60 Hz
  A wisselspanning    220...230 V, 50/60 Hz
  F wisselspanning  115 V, 50/60 Hz
  B wisselspanning  110 V, 50/60 Hz
  D wisselspanning,    24 V, 50/60 Hz
  Y speciale voedingspanningen op aanvraag

Analoge uitgangen
1 0/4...20 mA, 0...10 V
9 andere uitgangen op aanvraag

 

 volledige bestelcode  FMC 420

  Silometer FMC 423

    Certificaten/toelatingen
    R  standaard (niet gecertificeerd)
    C  CSA - uitvoering

   Uitvoering
   0 Minipac-behuizing, 100 mm, met klemmenblok
   9 speciale uitvoering op aanvraag

  Voedingspanning
  J wisselspanning 240 V, 50/60 Hz
  A wisselspanning   220...230 V, 50/60 Hz
  F wisselspanning 115 V, 50/60 Hz
  B wisselspanning 110 V, 50/60 Hz
  D wisselspanning   24 V, 50/60 Hz
  E gelijkspanning   16 V ... 32 V
  Y speciale voedingspanningen op aanvraag

Analoge uitgangen
1 0/4...20 mA, 0...10 V
9 andere uitgangen op aanvraag

Grenswaardesignaal
A potentiaalvrij omschakelcontact

volledige bestelcode   FMC 423

Toebehoren: beschermbuis
twee  Silometers FMC 420 of een 
Silometer FMC 423 in kunststof behui-
zing IP 55 met transparant fontdeksel

Systeemcomponenten Minipac
Technische informatie TI009F/00/en

Oscillatorunits EC 11Z, EC 72Z
Technische informatie TI270F/00/en

Oscillatorunits FEB 11/11 P
Technische informatie TI 257F/00/en
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Voor uw notities.
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