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1. Zastosowanie 

Przyrząd przeznaczony jest do ciągłego pomiaru poziomu 

oleju opałowego, napędowego biodiesla lub wody 

w zbiornikach o wysokości wypełniania do 4,0 metrów.  

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz graficzny 

wskazujący poziom oleju, zużycie oleju, prognozę zużycia 

oleju (na podstawie zapamiętanej historii zużycia), a także 

sygnalizuje stan minimalny (rezerwę) oraz stan maksymalny. 

TankControl wyposażony jest w dwa wyjścia bezpotencjałowe 

do dodatkowego wyprowadzenia sygnału stanu alarmowego 

do zewnętrznego urządzenia. 

 

2. Specyfikacja techniczna 

PARAMETR WARTOŚĆ / OPIS  

Wymiary korpusu 100 x 188 x 65 mm 

 

Wymiary sondy (Φ x długość) 24 x 53 mm 

Długość przewodu sond 15 m 

Waga sondy 360 g 

Zakres temperatur otoczenia 0°C ÷ 45°C 

Zakres temperatur medium -5°C ÷ +70°C 

Napięcie zasilania 230 V AC  

Pobór mocy 5 VA 

Klasa ochronności II zgodnie z PN-EN 60730 

Ochronność obudowy sygnalizatora IP54 zgodnie z PN-EN 60529 

Ochronność obudowy sondy IP64 zgodnie z PN-EN 60529 

Emisja zakłóceń zgodnie z PN-EN 61000-6-4:2008 

Odporność na zakłócenia zgodnie z PN-EN 61000-6-2:2008 

Zakres ciśnień 0 – 400 mbar 

Dokładność ≤ ± 1,0 % FSO, IEC 60770 

   

ELEMENT MATERIAŁ WYKONANIA 

Materiał korpusu sondy stal nierdzewna 303 

Materiał korpusu sygnalizatora tworzywo sztuczne - ABS 

Przewód sond PVC odporne na olej opałowy 

Element dystansowy sondy POM, PE 

Inne elementy stykające się z medium ceramika, krzem, klej silikonowy, Viton 

 

 

Rys. 1: Uniwersalny przyrząd do pomiaru 
poziomu cieczy TankControl 10 

Rys. 2: Przykład zastosowania  
urządzenia TankControl 10 

 

Rys. 3: Sonda urządzenia TankControl 10 
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3. Budowa oraz zasada działania  

1. Moduł kontrolny z przewodem do sondy   

2. Sonda zanurzeniowa do oleju 

opałowego/napędowego z przewodem  

3. Zestaw śrubunków G1” x G1½” x G2”  

4. Zestaw montażowy do kołnierza 

na zbiorniku plastikowym  

5. Wodoszczelna  puszka z listwą 

połączeniową i  torebką (nie pokazaną 

na rysunku) zawierającą 2 śruby 

oraz 2 kołki do przymocowania na ścianie. 

 

Hydrostatyczny wskaźnik poziomu TankControl 10 składa się z modułu kontrolnego 

z wyświetlaczem graficznym oraz sondy zanurzeniowej zawierającej element mierzący ciśnienie. 

Wskazania wyświetlane mogą być w litrach, metrach sześciennych, procentach lub milimetrach 

napełnienia zbiornika. W chwili osiągnięcia ustawionego wcześniej poziomu 

maksymalnego/minimalnego, pojawia się alarm optyczny i akustyczny. Alarm akustyczny można 

wyciszyć za pomocą przycisku. TankControl 10 wyposażona w dwa przekaźniki wyjściowe – styki 

bezpotencjałowe. Dodatkowe przekaźniki wyjściowe można wykorzystać do wyprowadzania 

sygnałów alarmowych do urządzeń służących do regulacji poziomu, urządzeń komunikacyjnych 

lub różnych urządzeń domowych. Użytkownik może odczytać szereg ważnych informacji, jak 

zużycie oleju i prognozę zużycia oleju (na podstawie zapamiętanej historii zużycia). 

4. Połączenia elektryczne 

Rysunek 5 przedstawia 

połączenia elektryczne 

uniwersalnego przyrządu 

do pomiaru poziomu 

TankControl 10. 

Gdy nie ma alarmu, 

przekaźnik jest rozwarty, 

w momencie pojawienia 

się alarmu przekaźnik 

zostaje zwarty. 

5. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności 

Uniwersalny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy TankControl 10 jest zgodny z dyrektywą 

dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE) oraz dyrektywą dotyczącą 

sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE).  

 

Rys. 4: Elementy dostawy 
urządzenia TankControl 10 

 

Rys. 5: Schemat połączeń elektrycznych TankControl 10 

 


