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1) Základní popis
Tento vysoce p esný, magnetický plovákový sníma hladiny je ur en pro spojité m ení kapalin. Je možno
jej užít všude tam, kde m ené médium neulpívá na vodící trubce a kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky
na p esnost.
Vyrábí se pro rozsahy od 200mm až po 4000mm a to se závitovým nebo p írubovým procesním p ipojením.
Je však možno je upevnit i jako dopln k k obtokovému stavoznaku.
P ístroj má schválení do prost edí s nebezpe ím výbuchu a to i pro elektrická za ízení kategorie 1/2 (zóna
„0“).

2) Bezpe nostní p edpisy
Sníma se smí používat jen k ú elu, pro který byl ur en, to je pro spojité m ení výšky hladin v kapalných
médiích. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zp sobem použití, krom ú elu,
pro který byl vyroben.
Sníma je vyráb n pod p ísným dohledem, za pomoci nejmodern jších technologií a s ohledem na všechny
platné bezpe nostní p edpisy.
Není dovoleno na n m provád t jakékoliv úpravy nebo zm ny bez p edcházejícího schválení výrobce.
Instalaci a údržbu smí provád t pouze osoba pov ená a vyškolená, p i emž je povinna dodržovat veškeré
bezpe nostní a technické p edpisy platné pro daný provoz.

3) Popis sníma e
Hlavice (1), obsahuje krom vyhodnocovací elektroniky svorky pro p ipojení (4) a kabelovou vývodku se
závitem M16x1,5 (3). Shora je zaslepena šroubovacím ví kem (2) a ve spodní ásti je svorka zemnící (4).
Na vodící trubce (5) je umíst no procesní p ipojení (v tomto p ípad kompresní šroubení s ½“ závitem) pro
upevn ní k nádrži. Plovák (7), který je voln posuvný kopíruje v provozu výšku hladiny (mezihladiny), je
proti vypadnutí chrán n na konci vodící trubky ukon ovacím kroužkem (8).
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Obr. 1 – Magnetostrik ní sníma v provedení procesního p ipojení-závit.

Princip m ení (viz obr. 2)
Uvnit vodící trubky je integrován vodi (1), který je vyroben z magnetostrik ního materiálu. ídící
elektronika v hlavici (2) do n j vysílá v asových intervalech proudové impulzy, které kolem n j vytvá í
kruhové magnetické pole (3). Uvnit plováku je magnet (4), jehož magnetické pole tento magnetostrik ní
vodi také (axiáln ) magnetuje. Díky tomu vzniká torzní vlna (5), která se ší í od plováku v obou sm rech.
Spodní ást, je na konci utlumena a asová prodleva horní ásti, sm ující k hlavici, je elektronicky
vyhodnocována a je mírou výšky hladiny.

Obr. 2 Princip innosti sníma e
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4) Instalace
Závitové p ipojení – V pr b hu instalace je nutné zabezpe it takový postup, aby nedošlo k ohybu vodící
ty e plováku nebo poškození kterékoliv ásti sníma e.
Sníma do prost edí s nebezpe ím výbuchu, musí být instalován takovým zp sobem, aby hlavice
s elektronikou nebyla v zón „0“.
Vložení do nádrže je možné i v p ípad , že instala ní otvor je menší než plovák, je nutno však postupovat
níže uvedeným zp sobem.
a) demontáž pojistného kroužku (1)
b) sejmutí plováku (pozor na axiální orientaci)
c) v p ípad nutnosti posunutí upev ovacího šroubení (4) do vhodn jší polohy
d) vložení sníma e do nádoby, nastavení na správnou výšku a utáhnutí šroubení (4)
e) nasunutí plováku (2) zp t (dodržet axiální orientaci)
f) upevnit zp t pojiš ovací kroužek (1)
g) nastavit kone nou pozici sníma e a dotáhnout matici (5)
h) v p ípad , že má být pozice znovu m n na, je nutno poslat sníma zp t k výrobci (kompresní
šroubení zp sobí v míst utažení, nevratnou deformaci vodící trubky)

Obr. 3 – Instalace sníma e

5) Elektrické p ipojení
V prost edí s nebezpe ím výbuchu musí být sníma napájen jiskrov bezpe ným zdrojem, jež má tyto
technické parametry:
Ui<V , Ii<0.2A, Pi<1W
Pro p ipojení sníma e je zapot ebí dvouvodi ový nestín ný kabel, který p ipojujeme na svorkovnici uvnit
hlavice sníma e. Zapojení i zdroj, musí být navržen tak, aby pro danou délku kabelového p ipojení, p i
proudu 21,5mA nekleslo napájecí nap tí pod 10V.
P íklad: M d ný vodi o pr ezu 1mm2, délky 100m (tam i zp t 200m), má odpor 3,4Ohm.
/ R=0,34xL/F (mm2) /.
Jestliže tedy má zdroj p i 21,5mA, 13V, tak sou et všech odpor v napájecí v tvi nesmí p esáhnout (13V10V) / 0,0215A=139 Ohm. V p ípad , že vedení má pr ez jen 0,5 mm2,
a není zde jiná zát ž, tak maximální délka p ipojení nesmí p esáhnout
L=139x0,5 / 0,034=2050m

V p ípad , že je sníma instalován v prost edí nebezpe í výbuchu, je nutno se ujistit, že kapacitní i
induk ní pom ry napájecího zdroje nejsou p ekro eny délkou p ívodního kabelu.
P ipojovací kabel m že mít vn jší pr m r 5 až 10mm a musí být modré barvy.
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Obr.4 p ipojení sníma e

Postup p ipojení sníma e (viz obr. 4, 5a a 5b )
1)
2)
3)
4)
5)

Odšroubujte uzavírací ví ko sníma e (1)
Odšroubujte p evle nou matici (2) a kabelové vývodce
Prostr te kabelovou vývodkou dvouvodi ový kabel (4)
P ipojte dvouvodi ový kabel na svorky (+) a (-) na PCB
Zašroubujte uzavírací ví ko

Pokud provedete chybné zapojení, nebude protékat proud a sníma nebude fungovat.
Za podmínek stejného potenciálu, m že být s použitím svorky na spodní stran sníma e uzemn n.
Ochrana elektroniky proti vod : T sn ní kabelové vývodky je funk ní za p edpokladu, že pr m r kabelu
není menší než 5mm a p evle ná matice vývodky je dostate n utažena.
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Obr. 5a. P ipojení sníma e v prost edí
s nebezpe ím výbuchu.

Minimální nap tí: Umin=10 V+0,0215 A x

R

Obr. 5b. P ipojení sníma e do prostoru
bez prost edí výbuchu

6. Nastavení
M icí rozsah sníma e
Pro nastavení limitních bod sníma e, to je 4mA až 20mA, slouží dv tla ítka a LED dioda, jež jsou
umíst ny pod krycím ví kem na desce PCB.
Sníma je z výroby nastaven na max. m ící rozsah, to je 4mA (spodní poloha plováku a 20mA (horní
poloha plováku). M ící rozsah m že být kdykoliv p estaven. Vzdálenost mezi limitami, musí být ale vždy
v tší než 5mm, jinak dojde k automatickému p evrácení nastavených hodnot.
Nastavení m icího rozsahu (viz obr. 6)
1) Odšroubujte uzavírací ví ko (1) s pomocí vhodného klí e
2) Zmá kn te tla ítko (2) ozna ené jako „4mA“ na 3 sec

Obr. 6 Nastavení m icího rozsahu
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Sníma je nyní v nastavovacím módu. Zelená LED (4) s ozn. „Cal/Err“ problikne.
Proudový výstup sníma e je 12mA, pod podmínkou, že tla ítko nebylo znova zmá knuto. V tomto
nastavovacím módu z stává sníma po dobu 20 sec, pak se automaticky p estaví zp t do m ícího módu.
Definování bodu „4mA“:
1) Nastavte plovák do požadované pozice (minimum)
2) Krátce (0,1-2sec), zmá kn te tl. (2) „4mA“
Indika ní LED zhasne na 5 sec a proudový výstup sníma e je 4mA, pozd ji se vrátí na 12mA.
Sníma z stává v nastavovacím módu po dobu dalších 15 sec (pro možnost návratu do m ícího módu bez
nastavení druhého „20mA“).
Definování bodu „20mA“:
1) Nastavte plovák do požadované pozice
2) Krátce (0,1-2sec), zmá kn te tl. (2) „20mA“
Indika ní LED se rozsvítí na 5 sec a proudový výstup sníma e je 20mA, pozd ji se vrátí na 12mA. Sníma
z stává, p ed návratem do p vodního m ícího módu, op t v nastavovacím módu po dobu dalších 15 sec.
Nové nastavení je provedeno pouze v p ípad , že sníma automaticky p epíná (po dané asové prodlev )
z nastavovacího módu do m ícího módu (LED zhasíná). Z tohoto d vodu je nutné neodpojovat p ed asn
sníma od napájecího nap tí.
Proudový výstup a chybový mód
V p ípad , že sníma není schopen rozpoznat pozici plováku (výšku hladiny), nap íklad p i p ekro ení mimo
nastavený rozsah, má výstupní proudový signál hodnotu „chybového signálu“ a to 21,5 mA (m že být i
nastaven na 3,6 mA).

Nastavení chybové úrovn proudového výstupu (viz obr. 5)
1) Odšroubujte uzavírací ví ko sníma e (1) s pomocí vhodného klí e
2) Stiskn te sou asn tl. (2) „4mA“ a tl. (3) „20mA“ a to nejmén na 3 sec.
Zelená LED s ozn. „Cal/Err“ rychle bliká a proudový výstup je 16mA. Po 5 sec p estane LED blikat a
chybové nastavení proudového výstupu je indikováno na 2,5 sec. Jestliže LED svítí trvale, je I chyb. = 21,5
mA. V opa ném p ípad LED zhasne. I chyb. =3,6 mA. Za p edpokladu, že není tla ítko znovu zma knuto,
z stává sníma v chybovém kódu dalších 2,5 sec. Pak se automaticky vrací zp t do m ícího módu beze
zm ny nastavení.
Nastavení chybového proudového výstupu 3,6 mA b hem 10 sekundového setrvání v chybovém módu.
Stiskn te tl. (2) „4 mA“ (krátce 0,1-2 sec).
Nastavení chybového proudového výstupu 21,5 mA b hem 10 sekundového setrvání v chybovém módu.
Stiskn te tl. (3) „20 mA“ (krátce 0,1-2 sec).

Nové nastavení m icího rozsahu je provedeno pouze v p ípad , že sníma automaticky p epíná (po dané
asové prodlev ) z nastavovacího módu do m ícího módu (LED) zhasíná.
Z toho d vodu je nutné neodpojovat p ed asn sníma od napájecího nap tí.
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7. Technické údaje
Elektrické p ipojení…………………dvouvodi ové, 10….30V/DC, 3,8-20,5 mA pro m ení výšky hladiny,
21,5 mA (3,6 mA) pro chybové hlášení
Procesní p ipojení…………………..kompresní šroubení pro možnost zm ny výšky instalace (standardn
s ½“ závitem), p íruby na požádání, materiál, viz vodící trubka
P esnost…………………………….linearita, lepší než +,- 0,5mm, rozlišení menší než 0.1%
(20°C)+0,01%K
Snímací hlavice……………………..výška 115mm, pr m r 52mm, krytí IP68, mat. nerezová ocel, pr m r
kabelu 5-10mm
Vodící ty …………………………..délka 200-4000mm, pr m r 12mm, materiál 1,4571, titan, hastelloy
C/B, m ící rozsah voliteln nastavitelný (minimáln 10mm)
Provedení do prost edí s nebezpe ím výbuchu
Schválení…………………………….TÜV 01 ATEX 1772X, Exia IIC
P ípustná teplota okolí pro elektrická za ízení t ídy 1 / 2 nebo 2, viz následující tabulky:
T ída 1 / 2 (zóna 0)
T6
T5
T4
T3
T2

-20….+40°C
-20….+55°C
-20….+85°C
-20….+85°C
-20….+85°C

max. 60°C
max. 60°C
max. 60°C
max. 60°C
max. 60°C

-20….+40°C
-20….+55°C
-20….+85°C
-20….+85°C
-20….+85°C

max. 85°C
max. 100°C
max. 135°C
max. 200°C
max. 250°C

T ída 2 (zóna 1)
T6
T5
T4
T3
T2

P i použití titanového plováku ve t íd 1, v prost edí Ex, je nutné postupovat p i instalaci opatrn , tak aby
nedošlo k vzniku zápalné jiskry vlivem t ení nebo nárazem do plováku.
Limitní hodnoty: Uo > 30 V, Po > 1.0 W, Io < 0.2 A, Co < 5 nF, Lo< 250 H
Plovák
Plovák je základní ástí sníma e a je p ímým zprost edkovatelem výšky hladiny média s ohledem na
hustotu, tlak, pevnost a odolnost na dané médium.
Hustota a poloha magnetu stejných plovák m že být nepatrn rozdílná. V tomto p ípad je nutné provést
p edstavení sníma e.
Všechny plováky lze užít již od vakua, a lze je opat it PTFE kluzným pouzdrem.
9

PN
PN16
PN25
PN40
PN40
PN16

materiál
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571

Proces
Médium
Tvar plováku
Výška hladiny
< 0.7 g/cm3
Válec pr. 43xH 43
Výška hladiny
< 0.6 g/cm3
Koule pr. 52
Výška hladiny
< 0.8 g/cm3
Koule pr. 52
Rozhraní < 0.86 g/cm3< 1.0g/cm3 Koule pr. 52
Výška hladiny
< 0.7 g/cm3
Válec pr. 46xH46

Teplota
-40….125°C
-40….125°C
-40….125°C
-40….125°C
-40….125°C

Tlaková odolnost plováku je garantována pouze pro nepoškozený plovák. K jeho poškození m že dojít
nap íklad i pádem na zem, a to i když na první pohled na n m žádné poškození není patrné.

Poznámky:
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