
Optolevel® GateWay

Optolevel® GateWay on pinnanvalvonta järjestel-

mä polttoainekuljetuksiin säiliöautoilla ja rauta-

tievaunuilla. Sillä estetään ylitäytöt, eri aineiden

sekoitukset, ja muut vahingot kuljetuksen

yhteydessä sekä suojellaan ympäristöä saastu-

miselta kuin myös poistetaan inhimillisten virheiden

mahdollisuus.

GateWay on suunniteltu ja rakennettu mah-

dollisimman monikäyttöiseksi. Se voidaan helposti

konfiguroida minkä tahansa polttoainekuljetus-

yrityksen vaatimusten mukaiseksi sekä lastauksen,

kuorman purun että kuorman siirronkin osalta.

GateWay voidaan asentaa kaikkiin säiliökuljetus-

ajoneuvoihin, joissa on pneumaattiset pohja-

venttiilit.
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Tekniset tiedot

Kotelo

Mitat

( K x L x S)

190 x 190 x 130 mm

Paino 1,90 kg

Materiaali Polykarbonaatti

Sähkötiedot

Sähköliitäntä Un = 24 V DC 

Umin = 17 V DC

Umax = 32 V DC

I max   = 1,5 A

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila -40°C < Ta < 50°C 

Suhteellinen

Kosteus

20 - 80 %

(ei tiivistymistä)

ATEX VTT 08 ATEX 035X

II 2(1)G 

Ex emb [ia] IIB T3 GB

Liitynnät

CAN-väylä 1

Anturit tai kytkimet 24

Lämpö-pistorasiat 3  lastausta varten

Purkuvahvistimet 3 lastausta varten

Magneettiventtiilien-

ohjaukset

11 

Konfiguroinnin sarjaliitäntä

ja FTL

1 (RS232)

Optinen pistorasia 1 lastausta varten

Kytkimet 5 sisäinen,

kiinteät toiminnot

24 V i-virta kytkimet

(Luonnostaan turvallinen)

4 (kukin156 mA 

max)
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Tilaustiedot

Tuotekoodi Kuvaus

GW 10.6 Level Monitoring System

Perusominaisuudet

1. 24 yksilöllisesti konfiguroitavaa tuloliitäntää. 

Optinen anturi tai kytkin (**)(***)

2. Optinen 5-johdinanturikytkentä lastaukseen 

(EN13922)

3. 3 termistä liityntää ylitäytönestoon lastauksessa

4. Ylitäytön esto (YTE) lastaukseen ja purkuun

5. Konfiguroitavissa helppokäyttöisellä, ilmaisella 

tietokoneohjelmalla (***)

6. 11 magneettiventtiiliohjausta, jotka kaikki ovat 

konfiguroitavissa eri käyttötarkoituksiin

7. Lastaus- ja purkuvalinnat, joilla saadaan 

enemmän ominaisuuksia käyttöön (esim. ”Aloita 

lastaus” -kytkin)

Lisäominaisuudet

1. Päälletäytönesto (PTE) 

2. Maadoituksen valvonta*

3. Maskattava ylitäytönesto

4. Tyhjän tilan tarkastelu (ECC)

5. Vapaasti kohdistettavat automaatiot yli- ja 

päälletäytönestoon

6. 3 termistä ylitäytön purkuvahvistinta, ohituspistokkeen 

tunnistuksella. Magneettiventtiilien kontrolli ja 

maadoituksen valvonta (EN13616)

7. CAN-väylän luku ja ulkoapäin ohjaus (esim. 

tapahtumalogit, järjestelmän valvonta)

8. CAN-pakan tuki

9. CAN-pakan tuki 16 ohjaukselle

10. MGV-ohjausten viiveet estämään putkiston paineshokki 

poikkeuksellisissa tilanteissa

11. Vapaasti konfiguroitavat sisäiset ja ulkoiset 

magneettiventtiili-ohjaukset

12. LED-pystyrivi

13. Vapaasti valittavat loogiset funktiot

14. Laajennetut loogiset funktiot ( 8 x mukautettava 

ryhmälogiikka)

15. Interlocks (3), lisäturva lastauksessa (esim. 

varmistamaan, että jarrut ovat päällä)

16. Viivefunktiot (Viivytetyt tapahtumasekvenssit) 

GateWay-tilausjärjestelmä on verkossa Optolevelin kautta: www.optolevel.fi

Ominaisuuksien sarja voidaan valita yksittäisen ajoneuvon vaatimusten mukaan.

*  EU-Parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU 

valtuuttamana

**  Anturit ja kytkimet jakavat liitännän, joten yhden

maksimikäyttö eliminoi toisen

*** Sallii erityyppisten lastausstandardien yhdistämisen = 

kaksoisvarmistus (Ruotsin Duppel Säkerhetsystem)

PTE = Päälletäytönesto

ECC = Empty Compartment Control

NATOOptolevel® on  Optolevel Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

http://www.optolevel.fi/

