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1. Popis funkce

Plovákový snímač hladiny slouží k dálkovému měření hladiny 
kapalin. Pracuje na principu plováku a magnetického přenosu jako 
třídrátový potenciometr.

Ve vodící trubce (5), je umístěn odporový řetězec, v němž každý 
odpor, je připojen přes jazýčkové relé na sběrnici. Magnetem, který 
je umístěný v plováku (6), jsou postupně spínána jednotlivá 
jazýčková relé, čímž se mění poměr odporu mezi horní a dolní částí 
řetězce. Výstupem snímače je pak odporový signál, měnící se po 
malých skocích, dle výšky hladiny (plováku). Tento signál, lze pak 
převést R/I převodníkem na standardní signál 4-20mA.

2. Oblast použití
Plovákové snímače hladiny se používají výhradně k měření výšky 
hladiny kapalin. Tyto nesmějí být silně znečištěné, nesmí obsahovat 
hrubé mechanické nečistoty a nesmí mít sklon ke krystalizaci. Také 
nesmí obsahovat magnetické frakce. Při výběru snínmače, musí být 
dbáno na to, aby díly, které přicházejí do styku s měřeným médiem, 
byly dostatečně odolné proti účinkům tohoto média.

Při použití snímačů hladiny v Ex zónách 1 a 2 musí být převodníky 
provozovány pomocí oddělovačů nebo na jiskrově bezpečných 
obvodech.

3.Montáž
Plovákové snímače hladiny firmy KSR KUEBLER, se připojují dle 
druhu užitého provedení, příruba nebo závit (3). U přírubového 
provedení, je nutno užít šrouby odpovídající danému rozměru příruby. 
Vždy se předpokládá použití vhodného těsnění (4).

1. Popis funkce ... 3. Montáž
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Poznámka
Při montáži je třeba dodržet správnou pracovní polohu. Maximální 
odchylka vodící trubky plováku od vertikály, je povolena ± 30°.

Pokud je průměr montážního otvoru menší než průměr plováku, lze ho 
montovat zevnitř nádoby. Je však nutno před jeho sejmutím, označit 
jeho stávající axiální orientaci, abychom zamezili, při jeho zpětném 
zabudování, jeho případné otočení. Proti vypadnutí, je jej opět nutno 
zajistit vymezovacím kroužkem (7).

4. Elektrické zapojení

Poznámka
Elektrické zapojení musí odpovídat elektrotechnickým normám 
platným v daném státě a může být prováděno jen osobami s platnou 
elektrotechnickou způsobilostí.

Varování!
Při dlouhém kabelovém připojení nebo při jeho souběhu 
s jiným silovým vedením, hrozí působením 
naindukovaných napěťových špiček, nebezpečí chybné 
funkce. V takovýchto případech je doporučováno
užití stíněných kabelů s jednostranným uzemněním.

4. Elektrické zapojení
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Schéma zapojení Potenciometrové zapojení

R

I

A
4 - 20mA

+

-

12 - 30V DC

Převodník snímače hladiny, se zapojí na navazující zařízení dle 
uvedeného zapojovacího schéma.

Kabelová vývodka (2) musí být vždy řádně utažena a krycí víčko 
propojovací skříňky (1) uzavřeno.

Zapojení dvouvodičového převodníku na 4-20mA

5.Údržba

Plovákový snímač hladiny, nevyžaduje za normálních provozních 
podmínek žádnou údržbu a pracuje bez opotřebení.

Při extrémních provozních podmínkách, je doporučeno během 
pravidelných prohlídek, snímač vizuálně zkontrolovat.

4. Elektrické zapojení / 5. Údržba
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6. Test funkčnosti / 7. Poruchy a jejich odstranění

6. Test funkčnosti

Přezkoušení správné funkce je povoleno provádět, jen když je snímač 
vymontován.

Postup:
   odpojit připojovací kabel
   připojit ohmmetr na dvě žíly
   posouvat ručně plovák mezi minimem a maximem
   sledovat změnu odporu (změna musí probíhat dle tab. 1)

černá-hnědá (R1) modrá-hnědá (R2)

hodnota odporu 
narůstá úměrně k 
výšce plováku

hodnota odporu klesá 
nepřímo s výškou 
plováku

celkový odpor řetězce 

(Ri)

Tabulka 1

Celková hodnota odporu řetězce je vždy uvedena na typovém štítku 
snímače hladiny.

černá-modrá (Ri)

chyba příčina

bez signálu - vadné zapojení na svorkovnici
- plovák mimo rozsah
- chyba daného kontaktu vlivem 
vibrací nebo deformací vodící 
trubky

- kontrola zapojení (schéma)
- kontrola pozic zarážek
- nutný servis výrobce

Tabulka 2

odstranění

7. Poruchy a jejich odstranění

chyba rozsahu - plovák namontován obráceně
- obrácená orientaci signálu
- chyba kontaktu vlivem vibrací
- špatně nastavený převodník

- obrátit plovák
- opravit zapojení na svorkovnici
- nutný servis výrobce
- překalibrovat
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8. Poznámky

Plovákový magnetický snímač nelze užít v bezprostřední blízkosti 
silného magnetického pole (doporučený min. odstup je 1,0m).

Snímač lze užít jen pro takové provozní podmínky, pro které byl 
navržen a vyroben.

Pro bezpečné použití s oddělovacími bariérami je nutný celkový 
odpor jazýčkových relé měřicího řetězce  nejméně

Snímač nesmí být vystavován silnému mechanickému namáhání 
(nárazy, ohyby atp.).

9. Schéma zapojení dvouvodičového převodníku

8. Poznámky / 9. Schéma zapojení ...
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Ilustrační schéma zařízení (varianta připojení - závit)

-Obrázek 1
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