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8

8a. Mechaniczne i pneumatyczne przyrządy do pomiaru poziomu

Zestawienie produktów

8a1

8aW

8a2

0–150 cm lub 
0–250 cm
Wysokość zbiornika

G1½″
Przyłącze

wysokość lustra 
cieczy [cm]
Wskazania pomiaru

0–400 cm (olej 
napędowy), 
0–350 cm (woda)
Wysokość zbiornika
G1″×G1½″, G1½″×G2″
Przyłącza
w litrach lub 
wysokości 
wypełnienia
Wskazania pomiaru
pompka elektryczna
Pomiar

Mechaniczny przyrząd do pomia- 
ru poziomu cieczy MT‑Profil R

Pneumatyczny przyrząd do 
pomiaru poziomu oleju DTA 10

Wyposażenie dodatkowe

332

335

339

0–300 cm
Wysokość zbiornika

giętkie tworzywo 
sztuczne
Materiał

90–300, 90–250 cm
Wysokość zbiornika

w procentach
Wskazania pomiaru

pompka ręczna
Pomiar

±3%
Dokładność 
pomiaru

90–200 cm 
(ustawiana)
Wysokość zbiornika

G1½″ i G2″
Przyłącza

w procentach
Wskazania pomiaru

70–120, 90–300, 
300–400 cm
Wysokość zbiornika
w procentach
Wskazania pomiaru
pompka ręczna
Pomiar
datownik
Dodatkowe cechy
±2%
Dokładność 
pomiaru

Tyczka miernicza

Pneumatyczne przyrządy do po- 
miaru poziomu cieczy Unitel

Mechaniczny przyrząd do pomia- 
ru wypełnienia zbiornika Unimes

Pneumatyczne przyrządy do po- 
miaru poziomu cieczy Unitop

334

338

333

337
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8

8b. Hydrostatyczne i ultradźwiękowe przyrządy do pomiaru poziomu

Zestawienie produktów

8b1 8b2

8b3

 • wysokość zbiornika – max 4 m
 • pomiar ciągły poziomu
 • prognoza i historia zużycia
 • wskazania w litrach, metrach sze-

ściennych, procentach lub wysokości 
napełnienia

 • programowalne 2 poziomy alarmowe
 • sonda 6 m, przewód łączący 15 m
 • zasilanie – 230 V ac
 • możliwość podłączenia drugiej sondy 

(hydrostatycznej lub pływakowej)

 • wysokość zbiornika – 0,5–3 m
 • pomiar ciągły poziomu
 • prognoza, historia zużycia oraz obli-

czanie kosztów paliwa i emisji CO₂
 • wskazania w litrach, procentach 

i graficznie
 • alarm niskiego poziomu
 • sonda bezprzewodowa, zasięg do 150 m
 • pojemność zbiornika – max 19 999 litrów
 • zasilanie centrali – 230 V ac
 • zasilanie sondy – bateria 3 V (CR2450)

 • wysokość zbiornika – max 4 m
 • pomiar ciągły poziomu
 • wskazania w litrach, metrach sze-

ściennych, procentach lub wysokości 
napełnienia

 • sonda 6 m, przewód łączący 5 m  
(+max 10 m)

 • zasilanie – bateria litowa 3,6 V

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy 
w zbiorniku TankControl

Ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru poziomu 
cieczy w zbiorniku TankAlert

343340

345

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy 
w zbiorniku DIT
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Zestawienie produktów

8c. Sygnalizatory graniczne poziomu napełnienia

8

8c1 8c2
 • wysokość zbiornika – max 5 m
 • sygnalizacja minimalnego lub maksy-

malnego poziomu napełnienia
 • szeroki zakres typów cieczy
 • temperatura cieczy od -5 do 50°C
 • styk bezpotencjałowy
 • długość przewodu sondy – 5 m
 • możliwość przedłużania przewodu 

sondy do 50 m
 • zasilanie – 230 V ac

 • przeznaczony do oleju opałowego 
i napędowego

 • umożliwia automatyczne napełnianie 
zbiornika

 • styk bezpotencjałowy
 • możliwość przedłużania przewodu 

sondy do 50 m
 • 3 tryby pracy: napełnianie, opróżnia-

nie, sygnalizacja poziomu minimum
 • możliwość pracy z jedną lub dwiema 

sondami w zależności od trybu pracy
 • zasilanie – 230 V ac

Sygnalizatory minimalnego i maksymalnego 
poziomu napełnienia Minimelder‑R i Maximelder‑R 351348 Sterownik poziomu napełnienia RG 210
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W niniejszym rozdziale prezentujemy urządzenia służące do 
pomiaru poziomu medium w zbiorniku. Istnieją różne metody 
pomiaru. Oferujemy urządzenia dokonujące pomiaru poziomu 
w sposób mechaniczny, pneumatyczny, hydrostatyczny 

i ultradźwiękowy. Metodę pomiarową należy dopasować  
do medium jakie chcemy mierzyć. Należy mieć też na uwadze, 
że od wybranej metody pomiarowej zależeć może dokładność 
pomiaru. 

Pomiar mechaniczny

Pomiar mechaniczny jest najprostszą metodą pomiaru, która nie 
cechuje się zbyt dużą dokładnością, za to urządzenia dokonujące 
pomiarów w ten sposób są tanie i proste w budowie. Pomiar 
mechaniczny polega na zastosowaniu pływaka unoszącego się 

na powierzchni cieczy, który informację o aktualnym poziomie 
napełnienia przekazuje za pomocą linki łączącej go z mechani-
zmem pomiarowym. 

Pomiar pneumatyczny

Pomiar pneumatyczny odbywa się przez mierzenie ciśnienia 
cieczy panującego na dnie zbiornika. Wartość ciśnienia zależna 
jest od wysokości słupa oraz gęstości przechowywanej cieczy. 

Pomiar odbywa się przez porównanie ciśnienia panującego  
na dnie zbiornika z ciśnieniem w przewodzie tłocznym sondy.

Pomiar hydrostatyczny

Pomiar hydrostatyczny bazuje na wyznaczeniu ciśnienia hydrostatycznego, wywieranego przez słup cieczy o danej wysokości, 
zgodnie z zależnością: 

P = h · ρ · g 

gdzie: 

P – ciśnienie hydrostatyczne słupa cieczy 
h – wysokość słupa cieczy 
g – przyspieszenie ziemskie 
ρ – gęstość cieczy

Pomiar hydrostatyczny cechuje się dużą dokładnością.

Pomiar ultradźwiękowy

Pomiar ultradźwiękowy, to metoda stosowana do pomiaru 
poziomu nie tylko cieczy, ale i materiałów sypkich. Ten typ 
pomiaru sprawdzi się też doskonale przy mierzeniu poziomu 
bardzo agresywnych substancji, gdyż sonda nie ma kon-
taktu z mierzonym medium. Nie można go natomiast stoso-
wać do substancji pieniących się. Pomiar poziomu odbywa  

się na zasadzie pomiaru czasu przelotu impulsów  
ultradźwiękowych od sondy do powierzchni medium. 
Czas przelotu impulsów odbitych od powierzchni jest  
wprost proporcjonalny do odległości od sondy do powierzchni 
medium.

Urządzenia poza metodą pomiaru różnią się też funkcjami.  
Te najprostsze zapewniają jedynie podstawowy pomiar  
poziomu, natomiast bardziej zaawansowane, jak np. 
TankControl 10 wyposażone są w wyświetlacze graficzne  

wskazujące poziom oleju, historię zużycia, prognozę jego  
zużycia na podstawie zarejestrowanej historii, a także  
sygnalizują dodatkowo poziom minimalny oraz poziom mak-
symalny.

Wstęp do rozdziału 8
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8a18a1

DANE TECHNICZNE

Rodzaj pomiaru mechaniczny, ciągły

Wskazanie w centymetrach [cm]

Wysokość zbiornika od 0 do 150 cm lub 0 do 250 cm

Rodzaj paliwa olej napędowy, olej opałowy, biodiesel

Przyłącza G1½″

Materiał obudowy ABS

Materiał pływaka PE-HD

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

0–
15

0 
cm

0–
25

0 
cm
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TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

16 500 Mechaniczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy 
MT‑Profil R, G1½″

ZASTOSOWANIE
MT‑Profil R to mechaniczne urządzenie do ciągłego pomiaru 
poziomu cieczy w zbiorniku. Stosowane może być w kontakcie 
z takim medium jak: olej opałowy EL, olej napędowy, biodiesel 
oraz woda nieprzeznaczona do spożycia.

Za pomocą urządzania MT‑Profil R możliwy jest pomiar 
wysokości słupa cieczy w zbiorniku. W celu odczytu ilości cie-
czy w zbiorniku wymagana jest tabela producenta zbiornika, 
dotycząca zależności wysokości słupa cieczy od ilości paliwa 
w zbiorniku.

  
 
 
 

OPIS
Uniwersalny wskaźnik poziomu MT‑Profil R kalibrowany jest 
do konkretnej wysokości zbiornika paliwa, za pomocą odpo-
wiednio ustawionej tarczy pomiarowej.

Pomiar poziomu polega na zastosowaniu pływaka unoszącego 
się na powierzchni cieczy, który jest połączony linką z mechani-
zmem pomiarowym.

Dzięki podwójnej skali pomiarowej, stosowany może być do zbior-
ników o różnych wysokościach: 0–150 cm lub 0–250 cm.

MT‑Profil R posiada szczelne przyłącza zapobiegające wydosta-
waniu się zapachów ze zbiornika.

Urządzenie może być stosowane na obszarach zagrożonych 
powodzią, dzięki wodoszczelności do 10 metrów.

Mechaniczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy MT‑Profil R
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8a1

DANE TECHNICZNE

Rodzaj pomiaru mechaniczny, ciągły

Wskazanie w procentach [%]

Wysokość zbiornika od 90 do 200 cm

Rodzaj paliwa olej napędowy, olej opałowy, biodiesel

Przyłącza gwint podwójny:  
G1½″ oraz G2″

Materiał wskaźnika ABS

Materiał pływaka PE-HD

Materiał szybki SAN

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

90
–2

00
 c

m

WYMIARY [mm]

91

11
5

77

G1/2″

G2″

55,5

77

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

11 500 Mechaniczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy 
Unimes

ZASTOSOWANIE
Unimes to mechaniczne urządzenie do ciągłego pomiaru 
poziomu cieczy w zbiorniku. Stosowane może być w kontakcie 
z takim medium jak: olej opałowy EL, olej napędowy, biodiesel, 
woda nieprzeznaczona do spożycia oraz inne media nie działające 
niszcząco na elementy urządzenia.

Stosowany może być do zbiorników o różnych kształtach i wyso-
kości od 90 do 200 cm.

Za pomocą urządzania Unimes dokonywany jest 
pomiar procentowy zawartości medium w zbiorniku.

Do odczytu ilości objętościowej paliwa lub wysokości słupa 
cieczy należy skorzystać z charakterystyki producenta zbior-
nika na podstawie zmierzonej procentowej zawartości paliwa.

  

 
 

OPIS
Uniwersalny wskaźnik poziomu Unimes kalibrowany jest do kon-
kretnej wysokości zbiornika paliwa, za pomocą śruby do nastawy 
punktu zerowego.

Pomiar poziomu polega na zastosowaniu pływaka unoszącego 
się po powierzchni cieczy, który informację o aktualnym poziomie 
napełnienia przekazuje za pomocą linki.

Na szybce ochronnej wskaźnika znajduje się czerwona ruchoma 
wskazówka. Służy ona do ustawienia dowolnej wartości 
od 0 do 100%. Wskazówka stosowana jest do oznaczenia:

 • ostatniej zmierzonej wartości ilości paliwa w zbiorniku lub

 • minimalnej ilości paliwa, kiedy należy dotankować zbiornik lub

 • maksymalnej ilości paliwa w zbiorniku.

Mechaniczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy Unimes
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ZASTOSOWANIE
Tyczka miernicza przeznaczona jest do ręcznego pomiaru 
ilości paliwa w zbiorniku. Przeznaczona do wszyst-
kich zbiorników o wysokości maksymalnej 290 cm. 

Stosowana może być w kontakcie z takim medium jak: olej opa-
łowy i napędowy.

OPIS
Tyczka wykonana jest z elastycznego, odpornego na złamanie 
tworzywa sztucznego, co umożliwia zwinięcie tyczki po wyko-
naniu pomiaru ilości paliwa w zbiorniku.

Czytelna podziałka na skali umożliwia pomiar wysokości wypeł-

nienia zbiornika.

Tyczka zawieszona jest na mosiężnym łańcuszku, przeznaczonym 
do opuszczenia tyczki w przypadku głębokich zbiorników.

DANE TECHNICZNE

Materiał tyczki tworzywo sztuczne

Długość pomiarowa tyczki 290 cm

Długość łańcuszka 100 cm

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

m
ax

 2
90

 c
m

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

20 013 Tyczka miernicza o długości pomiarowej 290 cm

Tyczka miernicza

8a1
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SKŁAD ZESTAWU
A   centrala sterująca 

B   sonda z przewodem ciśnieniowym 4 x 1 mm o długości 20 m 

C   zestaw 2 redukcji przyłączeniowych do zbiornika G1½″×G1″, G2″×G1½″ 

D   bateria 9 V 

E   opaski z gwoździem do montażu przewodu pomiarowego (25 szt.)

F   opaski zaciskowe (2 szt.)

G   adapter do łączenia przewodów pneumatycznych pomiarowych

         2 kołki montażowe ze śrubami (nie pokazane na rysunku)

ZASTOSOWANIE
Pneumatyczny przyrząd DTA 10 przeznaczony jest do pomiaru 
poziomu cieczy w zbiorniku. Stosowany może być w kontakcie 
z takim medium jak: olej opałowy, napędowy, biodiesel, woda 
nieprzeznaczona do spożycia oraz inne (gęstość wprowadzona 
w zakresie od 0,5–1,5 g/cm³). 

Dzięki zastosowaniu zasilania bateryjnego (9 V) możliwe jest 
używanie urządzenia w pomieszczeniach niewyposażonych 
w instalację elektryczną. 

Ze względu na to, że urządzenie pracuje w trybie stand-by, 
a pomiaru dokonujemy po wciśnięciu odpowiedniego przycisku, 
zwiększona zostaje żywotność baterii zasilającej.

OPIS
W urządzeniu pneumatycznym do pomiaru poziomu oleju DTA 
10 odczyt odbywa się po włączeniu urządzenia - naciśnięciu 
przycisku rozpoczęcia pomiaru. 

Do prawidłowego pomiaru, DTA 10 wymaga wprowadzenia 
kształtu zbiornika z listy: liniowy, sferyczny, cylindryczny 
poziomy. 

Wynik wyświetlany może być w jednostkach wysokości słupa 
cieczy (cm), objętości (litrach) lub procentach. 

Urządzenie pomiarowe DTA posiada rów¬nież próg alarmowy, 
ustawiany w procentach wypełnienia zbiornika. Jeśli podczas 
pomiaru, poziom cieczy jest niższy niż ustawiony w menu urzą-
dzenia, włącza się alarm.

Pneumatyczny przyrząd do pomiaru poziomu oleju DTA 10

A B

D

E

G

F

C

8a2
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8a2

BUDOWA, WYMIARY [mm]

niebieski - normalna praca 
czerwony - alarm
zielony - menu ustawień
Wskazania w litrach (5 cyfr) [l], procentach [%]  
lub wysokości wypełnienia [cm]

wyświetlacz kolorowy (30 x 50 mm)

brak funkcji

przycisk Of  (wyłącz)

brak funkcji

przycisk Menu/Info

brak funkcji

przycisk On (wyłącz)

podłączenie przewodu pomiarowego

komora baterii (9 V)

zaślepione przyłącze

100

16
6

18
8

   65

60

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Pneumatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy DTA 10 jest zgodny z Dyrektywą elektromagnetyczną EMC 2014/30/UE  
oraz Dyrektywą RoHs 2011/65/UE.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie bateria 9 V

Wymiary (szer.×wys.×gł.) 100×188×65 mm

Długość przewodu sondy 20 m (bez możliwości przedłużenia)

Materiał obudowy tworzywo sztuczne, ABS

Dokładność ±1,0 cm (słupa cieczy)

Temperatura otoczenia 0–50°C

Temperatura przechowywania -20–65°C

Wysokość zbiornika z olejem napędowym/opałowym max 4,0 m

Wysokość zbiornika z wodą max 3,5 m

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

52 148 Pneumatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy DTA 10

Pneumatyczny przyrząd do pomiaru poziomu oleju DTA 10

8a2
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DANE TECHNICZNE

Wymiary (szer.×wys.×gł.) 155×166×73 mm

Wysokość zbiornika
 • Art.-Nr: 28 040
 • Art.-Nr: 28 000

0,7–2,3 m 
0,9–3 m

Mechanizm pomiarowy mieszek sprężysty z zabezpieczeniem 
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Dokładność pomiaru ±2% maksymalnej wartości

Wskazanie poziomu 
napełnienia

0–100%

Materiał korpusu tworzywo sztuczne ABS

Materiał szybki tworzywo sztuczne SAN

Materiał elementów 
pomiarowych

mosiądz

Temperatura otoczenia -5–55°C

Długość przewodu 
pomiarowego

max 50 m

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

28 000 Unitop 3000 – wskaźnik poziomu oleju opałowego i napę-
dowego w zbiorniku o wysokości 900–3000 mm

28 040 Unitop AdBlue – wskaźnik poziomu AdBlue w zbiorniku 
o wysokości 700–2300 mm

WYMIARY [mm]

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

sonda Pneumofi x

z możliwością przedłużenia do 50 m
(należy zamawiać oddzielnie)

ZASTOSOWANIE
Przyrząd pomiarowy Unitop przeznaczony jest do pomiaru 
poziomu w zbiornikach na olej opałowy, napędowy lub AdBlue 
z odległości do 50 m.

Unitop w wersji do AdBlue (Art.-Nr 28 040) dostarczany 
jest wraz z zestawem montażowym. W skład zestawu mon-
tażowego wchodzi:

 • przewód sondy zanurzany w medium wykonany z PE-HD 
o długości 2,5 m, zakończony odważnikiem ze stali 
nierdzewnej,

 • przewód elastyczny 10 metrowy wykonany z PE,

 • redukcje z tworzywa G1″×G1½″, G1½″×G2″.

 
 

 

Dostawa urządzenia Unitop (Ar t.-Nr 28 000)  
nie obejmuje przewodów, sondy oraz redukcji do zbiornika. 
Dodatkowe akcesoria do podłączenia urządzenia można zna-
leźć w rozdziale 8aW  patrz strona 339. Należy je zamawiać 
oddzielnie.

 
 
 
 

OPIS
Podwójna skala umożliwia stosowanie przyrządu pomiarowego 
Unitop do oleju, do zbiorników prostokątnych (podłużnych), 
jak również owal nych. Wersja do AdBlue posiada skalę poje-
dynczą.

Przyrządy wyposażone są w:

 • śrubę korekty punktu zerowego,

 • śrubę nastawy wysokości zbiornika,

 • datownik do wprowadzenia daty ostatniego tankowania,

 • odpowietrznik przewodu ciśnieniowego.

Na szybce ochronnej wskaźnika znajduje się czerwona ruchoma 
wskazówka. Służy ona do ustawienia dowolnej wartości od 0 do 
100%. Wskazówka stosowana jest do oznaczenia:

 • ostatniej zmierzonej wartości ilości paliwa w zbiorniku lub

 • minimalnej ilości paliwa, kiedy należy dotankować zbiornik lub

 • maksymalnej ilości paliwa w zbiorniku.

Urządzenie może być stosowane na obszarach zagrożonych 
powodzią, dzięki wodoszczelności do 10 metrów.

Pneumatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy Unitop

pułapka kondensatu

155
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DANE TECHNICZNE

Wymiary (szer.×wys.×gł.) 145×135×65 mm

Wysokość zbiornika
 • Art.-Nr: 72 500
 • Art.-Nr: 72 511

0,9–3 m 
0,9–2,5 m

Mechanizm pomiarowy mieszek sprężysty z zabezpieczeniem 
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Dokładność pomiaru ±3% maksymalnej wartości

Wskazanie poziomu 
napełnienia

0–100%

Materiał obudowy tworzywo sztuczne odporne na ude-
rzenia

Zakres temperatury 
otoczenia

-5–55°C

Długość przewodu 
pomiarowego

max 50 m

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

72 500 Unitel – wskaźnik poziomu oleju opałowego i napędo-
wego w zbiorniku o wysokości 900–3000 mm

72 511 Unitel – wskaźnik poziomu wody w zbiorniku o wysokości 
900–2500 mm

WYMIARY [mm]

13
5

23
5 17

5

145

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

sonda Pneumofi x

z możliwością przedłużenia do 50 m
(należy zamawiać oddzielnie)

ZASTOSOWANIE
Przyrząd pomiarowy Unitel stosowany jest do pomiaru poziomu 
w zbiornikach prostokątnych i owalnych na olej opałowy, napę-
dowy oraz wody nieprzeznaczonej do spożycia. W zależności 
od wersji przeznaczone są do zbiorników o wysokości od 900 
do 2500 mm (dla wody) i 3000 mm (dla olejów).

Urządzenie Unitel umożliwia odczyt ilości cieczy z odległości 
do 50 metrów.

Dostawa urządzenia Unitel nie obejmuje przewodów, sondy 
oraz redukcji do zbiornika. Dodatkowe akcesoria do podłącze-
nia urządzenia można znaleźć w rozdziale 8aW  patrz strona 
339 należy zamawiać oddzielnie).

 
 
 

OPIS
Przyrząd Unitel wyposażony jest w:

 • śrubę korekty punktu zerowego,

 • śrubę nastawy wysokości zbiornika.

Na szybce ochronnej wskaźnika znajduje się czerwona ruchoma 
wskazówka. Służy ona do ustawienia dowolnej wartości 
od 0 do 100%. Wskazówka stosowana jest do oznaczenia:

 • ostatniej zmierzonej wartości ilości paliwa w zbiorniku lub

 • minimalnej ilości paliwa, kiedy należy dotankować zbiornik lub

 • maksymalnej ilości paliwa w zbiorniku.

Urządzenie może być stosowane na obszarach zagrożonych 
powodzią, dzięki wodoszczelności do 10 metrów.

Pneumatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy Unitel

pułapka kondensatu
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8aW

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa

20 142 Sonda Pneumofix 2 z przewodem pomiarowym o długości całkowitej 17 metrów

W zestawie:
 • przewód pomiarowy  6 mm
 • odważnik na końcu przewodu do obciążenia sondy
 • pułapka kondensatu z przyłączami zaciskowymi
 • przyłącze do zbiornika z podwójnym gwintem zewnętrznym G1″ i G1¼″
 • redukcje G2″×G1½″ i G1½″×G1″
 • kołki montażowe

20 696 Przewód pomiarowy  6 mm o długości 20 metrów do wydłużenia sondy pomiarowej Pneumofix

20 320 Pułapka kondensatu do zabezpieczenia urządzeń: Unitop, Unitel lub DTA 10 przed wykropleniem wody w prze-
wodzie ciśnieniowym (również element zestawu Art.-Nr 20 142)

W zestawie: 2×przyłącza zaciskowe na przewód giętki  6 mm

20 903 Redukcja do zbiornika G2″×GW G1½″

20 905 Redukcja do zbiornika G1½″×GW G1″

20 900 Redukcja na wcisk do zbiornika  83 mm×GW G1½″

Wyposażenie dodatkowe

8aW
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8b18b1

DANE TECHNICZNE
Centrala sterująca

Wymiary (szer.×wys.×gł.) 100×188×65 mm

Zasilanie 230 V ac

Moc nominalna 5 VA

Temperatura otoczenia 0–45°C

Klasa bezpieczeństwa II wg PN-EN 60730

Stopień ochronności obudowy IP54 wg PN-EN 60529

Emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4

Odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-2

Styki bezpotencjałowe max 230 V ac, 2 A

Sonda pływakowa

Wymiary (  ×dł.) 24×85 mm

Waga 350 g

Długość przewodu sondy 5 m (możliwość przedłużenia 
do max 50 m przewodem 
ekranowanym)

Przewód sondy Ölflex 2×0,5 mm²

Napięcie sondy max 17 V ac

Materiał korpusu polipropylen

Temperatura stosowania -5–50°C

Stopień ochronności obudowy IP68 wg PN-EN 60529

Sonda hydrostatyczna

Wymiary (  ×dł.) 24×53 mm

Waga 415 g

Długość przewodu sondy 6 m

Długość dodatkowego przewodu 
połączeniowego

15 m

Wysokość zbiornika max 4 m (w zależności od 
gęstości cieczy)

Zakres pomiaru 0–400 mbar

Dokładność ≤ ±0,5 FSO*, IEC 60770

Błąd temperaturowy ≤ ±0,3 FSO*, 10K

Materiał korpusu stal nierdzewna 1.4301

Pozostałe elementy w kontakcie 
z medium

PVC, POM, PE, stal nie-
rdzewna 1.4435, FKM

Temperatura stosowania -5–70°C

Stopień ochronności obudowy IP68 wg PN-EN 60529

Emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4

Odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-1

* FSO - (z ang. Full Scale Output) pełny zakres pomiarowy. 
Dokładność 0,3 FSO oznacza 0,3% z maksymalnego możliwego 
wskazania.

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Urządzenie TankControl 10 jest zgodne z dyrektywą unijną doty-
czącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE) 
oraz sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2014/35/UE).

ZASTOSOWANIE
Urządzenie TankControl 10 służy do ciągłego pomiaru poziomu 
cieczy w zbiorniku. Możliwy jest pomiar poziomu oleju opało-
wego, napędowego, biodiesla oraz wody (za wyjątkiem wody 
przeznaczonej do spożycia). TankControl 10 wyposażony w jedną 
sondę może informować o przekroczeniu minimalnego i mak-
symalnego poziomu wypełnienia zbiornika za pomocą alarmu 
dźwiękowego, który można wyciszyć oraz alarmu świetlnego. 
Do dyspozycji są również dwa styki bezpotencjałowe. Doposa-
żenie urządzenia w drugą sondę hydrostatyczną daje możliwość 
wzbudzenia alarmu przy nierównym poziomie cieczy w dwóch 
połączonych zbiornikach. Z kolei zamiennie sonda pływakowa 
może informować dodatkowo o zbyt wysokim lub zbyt niskim 
poziomie cieczy w zbiorniku.

OPIS
Urządzenie TankControl 10 składa się z centrali sterującej 
zasilanej napięciem sieciowym 230 V ac. Centrala wyposażona 
jest w podświetlany wyświetlacz, czerwoną diodę alarmową 
oraz przyciski sterujące. W komplecie z urządzeniem znajduje 
się sonda hydrostatyczna o długości 6 metrów oraz przewód 
do połączenia sondy z centralą, długości 15 metrów. Połączenie 
przewodów elektrycznych należy wykonać w dołączonej her-
metycznej puszcze elektrycznej. Sonda wyposażona jest także 
w przyłącza do zbiorników o różnych średnicach oraz zestaw 
montażowy do zespołów poboru oleju. Urządzenie wyposażone 
jest w dwa styki bezpotencjałowe przełączające, których można 
użyć do wyprowadzenia sygnałów alarmowych do urządzeń 
zewnętrznych.

Urządzenie TankControl 10 ma zdefiniowanych 7 różnych 
kształtów zbiorników do wyboru. Dzięki temu możliwe jest 
wyświetlanie wskazań w litrach, metrach sześciennych, pro-
centach lub wysokości napełnienia. Możliwe jest również 
zaprogramowanie urządzenia na inne, nietypowe kształty 
zbiorników.

 
 
 
 
 

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy 
w zbiorniku TankControl

8b1
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8b18b1

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku TankControl

ELEMENTY DOSTAWY

Art.-Nr 
52 151

Zestaw Art.-Nr 
52 151+52 153

Zestaw Art.-Nr 
52 151+16 703

Centrala sterująca z przewodem do sondy o dł. 15 m ● ● ●

Hydrostatyczna sonda zanurzeniowa z przewodem o dł. 6 m ● ×2 ●

Sonda pływakowa z przewodem z przewodem o dł. 5 m ◌ ◌ ●

Zestaw śrubunków dla przewodu wkręcanych do zbiornika 
G1″×G1½″×G2″

● ×2 ●

Zestaw montażowy do zespołu poboru z baterii zbiorników z tworzywa 
sztucznego

● ×2 ●

Hermetyczna puszka połączeniowa z kostką elektryczną i mocowaniem ● ×2 ●

Zestaw montażowy (2 śruby, 2 kołki do mocowania do ściany) ● ● ●

UŻYTKOWANIE DODATKOWYCH SOND
Używając urządzenia TankControl 10 z dwiema sondami hydrostatycznymi można ustawić maksymalną różnicę poziomu w dwóch 
połączonych ze sobą zbiornikach. W baterii zbiorników pierwsza sonda umieszczona jest w pierwszym zbiorniku, a druga w ostat-
nim. Jeśli sondy wykryją inny poziom cieczy w zbiornikach, może to oznaczać zator w przewodach łączących zbiorniki, co wywoła 
alarm różnicy poziomu.

Dodatkowa sonda pływakowa może służyć do alarmowania np. kiedy dojdzie do przepływu zwrotnego w zbiornikach wodnych 
i maksymalny poziom w zbiorniku zostanie przekroczony. Może również zostać wykorzystana jako dodatkowy alarm poziomu 
minimalnego.

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

52 151 Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy TankControl 10

52 153 Dodatkowa sonda hydrostatyczna do urządzenia TankControl 10 oraz DIT 10

16 703 Dodatkowa sonda pływakowa do urządzenia TankControl 10 oraz Mini-/Maximelder‑R

61 020 Lampka alarmowa z buczkiem

8b1
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8b1

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku TankControl

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
1. TankControl 10 z dwiema sondami hydrostatycznymi mierzy poziom paliwa w baterii zbiorników. Alarm zostaje wywołany 
jeśli różnica poziomów w dwóch zbiornikach z sondami przekroczy ustawioną wartość, co może wskazywać na zator w ruro-
ciągach łączących

230 V ac
ustawiana w %  
maksymalna różnica poziomu

2. TankControl 10 zastosowany do pomiaru poziomu wody deszczowej w zbiorniku zewnętrznym. W pobliżu zbiornika zasto-
sowano lampę alarmową z buczkiem. Centrala sterująca zlokalizowana jest wewnątrz budynku

230 V ac

pomieszczenie magazynowe sterownia
dodatkowa sygnalizacja

na elewacji

3. TankControl 10 zastosowany do pomiaru poziomu oleju w zbiorniku. Na ścianie zewnętrznej magazynu oleju zastosowano 
lampę alarmową z buczkiem. Centrala sterująca zlokalizowana jest wewnątrz budynku i połączona z systemem BMS, który 
otrzymuje informację o minimalnym i maksymalnym poziomie wypełnienia
magazyn paliw sterownia

dodatkowa sygnalizacja
na elewacji

BMS

230 V ac

system zarządzania
budynkiem

Urządzenie TankControl 10 wyposażone jest w dwa styki bezpotencjałowe przełączające, których można użyć do wyprowa-
dzenia sygnałów alarmowych do urządzeń zewnętrznych (np. lampy z buczkiem, systemu zarządzania budynkiem itp.).

 
 

8b1
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8b2

DANE TECHNICZNE
Centrala sterująca

Wymiary (  ×dł.)  75×50 mm

Waga 380 g

Zasilanie bateria litowa 3,6 V

Materiał korpusu poliamid PA6 wzmocniony 15% 
włókna szklanego

Żywotność baterii max 8 lat (przy częstotliwości 
używania 1×miesięcznie)

Wyświetlacz 4-pozycyjny LCD

Rozdzielczość 14 bitów

Wejście pomiarowe 0–3,6 V

Dokładność < ±1,0% FSO, IEC 60770

Temperatura otoczenia 0–45°C

Stopień ochronności obudowy IP51 wg PN-EN 60529

Emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-1

Sonda hydrostatyczna

Wymiary (  ×dł.)  25×107 mm

Waga 410 g

Długość przewodu sondy 6 m

Długość dodatkowego przewodu 
połączeniowego

5 m (możliwość przedłużenia 
o 10 m)

Zakres pomiaru 0–400 mbar

Dokładność ≤ ±0,5 FSO, IEC 60770

Błąd temperaturowy ≤ ±0,3 FSO, 10K

Materiał korpusu stal nierdzewna 1.4301

Pozostałe elementy w kontakcie 
z medium

PVC, POM, PE, stal nie-
rdzewna 1.4435, FKM

Temperatura stosowania -5–70°C

Stopień ochronności obudowy IP68 wg PN-EN 60529

Emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4

Odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-2

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Urządzenie DIT 10 jest zgodne z dyrektywą unijną dotyczącą 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE).

ZASTOSOWANIE
Urządzenie DIT 10 służy do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku. 
Możliwy jest pomiar poziomu oleju opałowego, napędowego, 
biodiesla oraz wody (za wyjątkiem wody przeznaczonej do spo-
życia). DIT 10 nie wymaga zasilania sieciowego. Wyświetlenie 
wyniku pomiaru na wyświetlaczu następuje po użyciu przycisku 
funkcyjnego F.

OPIS
Urządzenie DIT 10 składa się z okrągłej centrali zasilanej bate-
ryjnie oraz sondy hydrostatycznej o długości 6 metrów. Centrala 
wyposażona jest w wyświetlacz cyfrowy oraz przyciski do progra-
mowania. Dodatkowo do urządzenia standardowo dostarczany 
jest przewód połączeniowy 5 metrowy (maksymalnie może być 
wydłużony o 10 metrów) oraz hermetyczna puszka połączeniowa 
do przewodów elektrycznych. Sonda wyposażona jest także 
w przyłącza do zbiorników o różnych średnicach oraz zestaw 
montażowy do zespołów poboru oleju.

Urządzenie DIT 10 ma zdefiniowanych 6 różnych kształtów 
zbiorników do wyboru. Dzięki temu możliwe jest wyświetla-
nie wskazań w litrach, metrach sześciennych, procentach lub 
wysokości napełnienia. Urządzenie wskazuje również graficz-
nie konieczność wymiany baterii.

 
 
 
 

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku DIT

8b28b2
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8b2

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku DIT

ELEMENTY DOSTAWY

Centrala sterująca z przewodem do sondy o długości 5 m

Sonda hydrostatyczna zanurzeniowa z przewodem o długości 6 m

Uchwyt ścienny do centrali sterującej

Zestaw śrubunków dla przewodu wkręcanych do zbiornika G1″×G1½″×G2″ (redukcje)

Zestaw montażowy do zespołu poboru z baterii zbiorników z tworzywa sztucznego
Zestaw jest komaptybilny z zespołami poboru Euroflex 3

Hermetyczna puszka połączeniowa z kostką elektryczną i mocowaniem

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY
DIT 10 zastosowany do pomiaru poziomu oleju w zbiorniku wewnętrznym. Centrala sterująca zlokalizowana jest wewnątrz 
budynku

6 m max 15 m (standardowo 5 m)

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

52 150 Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy DIT 10

52 153 Sonda hydrostatyczna do urządzenia TankControl 10 oraz DIT 10 (część zamienna)

68 309 Bateria litowa 3,6 V do urządzenia DIT 10
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8b38b3

DANE TECHNICZNE

Wysokość zbiornika 0,5–3 m

Pojemność zbiornika max 19 999 litrów

Wyświetlacz LCD

Zasilanie centrali 230 V ac (z podtrzymaniem pamięci)

Zasilanie sondy bateria 3 V typ CR2450

Wymiary centrali (wys.×szer.×gł.) 120×90×50 mm

Wymiary sondy (wys.×szer.×gł.) 140×70×40 mm

Temperatura otoczenia sondy -10–60°C

Wilgotność otoczenia sondy 0–95%

Wymiary otworu montażowego zbiornika  32 mm

Komunikacja bezprzewodowa FM 433 MHz wg PN-ETSI EN 300 220

Zasięg sondy max 150 m w przestrzeni otwartej

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Urządzenie TankAlert jest zgodne z dyrektywą unijną dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE), sprzętu 
elektrycznego niskiego napięcia LVD (2014/35/UE) oraz telekomunikacyjną RED (2014/53/UE).

ZASTOSOWANIE
Urządzenie TankAlert za pomocą fal ultradźwiękowych mierzy 
odległość pomiędzy najwyższym punktem zbiornika, a lustrem 
cieczy w zbiorniku. Wraz z ubytkiem cieczy w zbiorniku, zwiększa 
się odległość sondy od lustra cieczy. Informacje na temat ilości 
paliwa w zbiorniku wysyłane są na bieżąco i bezprzewodowo 
do centrali monitorującej. Urządzenie pozwala monitorować 
zużycie paliwa, w przedziałach czasowych: dziennych, tygo-
dniowych oraz miesięcznych. Wskazania ilości paliwa w zbior-
niku wyświetlane są na centrali monitorującej oraz lokalnie, na 
wyświetlaczu sondy.

Sonda urządzenia TankAlert ze standardem otworu monta-
żowego 32 mm, pasuje do większości zbiorników na olej i może 
być stosowana z prawie wszystkimi zbiornikami z tworzywa 
sztucznego lub metalowymi do 3 metrów wysokości. W przy-
padku zbiornika dwupłaszczowego, należy się upewnić że 
sonda zamontowana jest na wewnętrznym płaszczu.

 
 
 
 
 

OPIS
Urządzenie TankAlert składa się z centrali monitorującej 
z wyświetlaczem oraz sondy. Sonda przesyła bezprzewodowo 
stan poziomu cieczy w zbiorniku, który może być zlokalizowany 
w różnych niedogodnych miejscach budynku, do centrali. Po 
skonfigurowaniu urządzenia wraz z określeniem kształtu, wiel-
kości i pojemności zbiornika, TankAlert oblicza i wyświetla ilo-
ści paliwa w zbiorniku w litrach lub w procentach całkowitego 
napełnienia oraz graficznie za pomocą poziomych słupków. 
Dodatkowo TankAlert oblicza i wyświetla takie informacje jak 
średnie zużycie paliwa w litrach z ostatniego dnia, tygodnia, 
ostatnich 30 i 365 dni. Na podstawie historii zużycia paliwa cen-
trala wylicza ile dni pozostało do opróżnienia zbiornika. Pod-
czas wstępnej konfiguracji wprowadzana jest cena za litr oleju 
opałowego. TankAlert wylicza koszt zużytego oleju opałowego 
w okresie: jednego dnia, tygodnia oraz całkowity koszt zużycia 
przez ostatnie 30 i 365 dni. TankAlert wyświetla również, na 
podstawie ilości zużytego oleju, emisję CO₂ do środowiska, jako 
ekwiwalent ilości kg CO₂ wyemitowanego dziennie, tygodniowo 
lub przez ostatnie 30 i 365 dni.

Ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru poziomu cieczy 
w zbiorniku TankAlert
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8b3

Ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku TankAlert

ELEMENTY DOSTAWY

Centrala TankAlert z przewodem zasilającym USB 1,1 m

Sonda TankAlert

Zasilacz sieciowy do przewodu USB

Redukcja do zbiornika z gwintami G1¼″, 1½″, 2″

Śruby mocujące do uszczelki sondy

Uszczelka sondy

BUDOWA

wyświetlacz LCD centrali

przyciski funkcyjne

sonda

wyświetlacz sondy

uszczelka sondy

redukcja do zbiornika

śruba mocująca

czerwona dioda alarmowa LED
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8b3

Ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku TankAlert

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY
TankAlert zastosowany do pomiaru poziomu oleju w zbiorniku. Centrala sterująca zlokalizowana jest wewnątrz budynku

ZBIORNIKI
Do wykonania obliczeń ilości paliwa w zbiorniku, centrala TankAlert wymaga dokładnych wymiarów zbiornika. Urządzenie ma 
zaprogramowane 3 najpopularniejsze kształty. Instalując urządzenie należy wybrać kształt zbiornika, najbardziej zbliżony do rze-
czywistego. Urządzenie TankAlert dostarczane jest z wprowadzonymi wartościami fabrycznymi dotyczącymi wymiarów zbiornika. 
Jeśli konieczne, wartości te należy zmienić w oparciu o własny zbiornik.

Typ A

Zbiorniki pionowe

Typ B

Zbiorniki poziome o wysokości większej 
niż szerokość

Typ C

Zbiorniki poziome o szerokości większej 
niż wysokość

SPOSÓB MONTAŻU SONDY | ZALECENIA
Prawidłowo zamontowana 
sonda

Nie stosować żadnych rur 
osłonowych

Unikać przeszkód w zbior-
niku

Sondę należy montować 
pionowo

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

52 200 Ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku TankAlert
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DANE TECHNICZNE
Centrala sterująca

Wymiary (szer.×wys.×gł.) 100×188×65 mm

Waga 0,4 kg

Wysokość zbiornika max 5 m

Opóźnienie działania poniżej 1 sekundy

Dodatkowe przyłącza 1 wyjście przekaźnikowe 
(styk przełączający)

Obciążenie styku przekaźnika max 250 V, 2A, (obciążenie 
rezystancyjne)

Emisja dźwięku sygnał alarmowy na pozio-
mie 70dB (A) w odległości 
1 metra

Zakres temperatur otoczenia -5°–50°C

Napięcie nominalne 230 V ac ±10%, 50/60Hz

Pobór mocy 5 VA

Klasa ochronności II zgodnie z PN-EN 60730-1

Ochronność obudowy IP30 zgodnie z PN-EN 60529

Zakłócenia radiowe PN-EN 60730-1

Odporność na zakłócenia PN-EN 60730-1

Częstotliwość transmisji 868,3 MHz

Moc transmisji max 10 mW

Profil urządzeń EnOcean (EEP) A5-30-04

Sonda

Wymiary (  ×dł.) 24×85 mm

Waga 0,35 kg

Materiał obudowy sondy polipropylen

Materiał ciężarka sondy mosiądz

Odporność na woda, oleje

Przewody przyłączeniowe Oilflex 2×0,5 mm²

Standardowa długość 5 m

Maksymalna długość 50 m (ekranowany)

Zakres temperatur 
– podczas pracy 
– przechowywanie

 
-5–50°C
-10–60°C

Napięcie sondy max 17 V ac

Ochronność obudowy IP68 zgodnie z PN-EN 60529

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Urządzenia Minimelder‑R i Maximelder‑R są zgodne z dyrektywą 
unijną dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
(2014/30/UE) oraz dyrektywą unijną dotyczącą sprzętu elek-
trycznego niskiego napięcia LVD (2014/35/UE). Minimelder‑R/
Maximelder‑R z modułem bezprzewodowym EnOcean® są także 
zgodne z dyrektywą telekomunikacyjną 1999/5/WE.

ZASTOSOWANIE
Sygnalizatory Minimelder‑R / Maximelder‑R 
służą do sygnalizacji minimalnego lub 
maksymalnego poziomu napełnienia 
zbiornika. Minimelder‑R/Maximelder‑R 
przystosowane są do stosowania z wodą 
nieprzeznaczoną do spożycia, olejem 
opałowym (EL, L, M), mieszaninami ole-
jowo-wodnymi oraz cieczami o porów-
nywalnych właściwościach i podobnej 
lepkości, jeżeli nie działają one niszcząco 
na elementy sondy.

Sygnalizatory mają możliwość doposaże-
nia w moduł komunikacji bezprzewodowej 
EnOcean.

OPIS
Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder‑R/Maximelder‑R składa się z modułu 
kontrolnego i sondy. Sonda sygnalizatorów granicznych Maximelder‑R i Minimelder‑R 
składa się z mosiężnego ciężarka oraz wyłącznika pływakowego. Pływak przemieszcza 
się w górę, gdy sonda zostanie zanurzona w cieczy. Odpowiednie fabryczne ustawienie 
magnesu w pływaku powoduje zwarcie styku.

Centrala sterująca połączona jest z sondą za pomocą dwużyłowego przewodu sygna-
łowego. Wysokość zawieszenia w zbiorniku reguluje się przez zaciśnięcie dławika  
na przewodzie sondy.

Na centrali sterującej znajdują się diody kontrolne i przyciski sterujące. Wewnątrz cen-
trali sterującej umieszczono sygnalizator dźwiękowy oraz komponenty elektroniczne 
mające za zadnie przekazywać sygnał z sondy do kontrolek, sygnalizatora dźwiękowego 
i styku bezpotencjałowego przełączającego, umożliwiającego wyprowadzenie sygnału 
alarmowego. Styk bezpotencjałowy znajduje się na płytce elektronicznej wewnątrz 
urządzenia. Alarm zostaje uruchomiony przez sygnalizator minimalnego poziomu napeł-
nienia Minimelder‑R w momencie, gdy sonda zanurzona w cieczy zostanie odsłonięta 
na skutek spadku poziomu. W przypadku urządzenia Maximelder‑R alarm zostanie 
uruchomiony w momencie zalania sondy przez nadzorowaną ciecz. Zaistniały alarm 
można wyciszyć poprzez przycisk potwierdzenia na obudowie.

Sygnalizatory minimalnego i maksymalnego 
poziomu napełnienia Minimelder‑R i Maximelder‑R
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Sygnalizatory minimalnego i maksymalnego poziomu napełnienia Minimelder‑R i Maximelder‑R

BUDOWA MODUŁU STERUJĄCEGO

zielona dioda pracy

przycisk kontrolny

czerwona dioda alarmowa

przycisk potwierdzania alarmu

dioda niewykorzystywana

przycisk niewykorzystywany

BUDOWA SONDY

przełącznik pływakowy

mosiężny ciężarek

przewód sygnałowy

dławik przewodu sygnałowego montowany na zbiorniku

OPIS DZIAŁANIA
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zielona dioda wskazuje gotowość do pracy sygnalizatora poziomu napełnienia Minimelder‑R/
Maximelder‑R. W przypadku wystąpienia stanu alarmowego, alarm dźwiękowy może zostać potwierdzony (wyciszony), poprzez 
naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie”.

Minimelder‑R oraz Maximelder‑R wyposażone są w przekaźnik umożliwiający wyprowadzenie sygnału na urządzenie zewnętrzne 
podczas wystąpienia alarmu. Wyłączenie przekaźnika następuje wraz z ustaniem stanu alarmowego.
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Sygnalizatory minimalnego i maksymalnego poziomu napełnienia Minimelder‑R i Maximelder‑R

PRZYKŁADOWE SCHEMATY APLIKACYJNE
1. Standardowe zastosowanie urządzenia Minimelder-R – dozorowanie stanu minimalnego cieczy w zbiorniku
magazyn paliw sterownia

230 V ac

dodatkowa sygnalizacja
na elewacji

Gdy sonda jest zalana cieczą, czerwona dioda alarmowa oraz sygnał dźwiękowy nie są aktywne.

W momencie wynurzenia z cieczy sondy urządzenie sygnalizuje stan alarmowy – aktywowana zostaje czerwona lampa, sygnał 
dźwiękowy oraz przełączony zostaje styk bezpotencjałowy.

2. Standardowe zastosowanie urządzenia Maximelder-R – dozorowanie stanu maksymalnego cieczy w zbiorniku
magazyn paliw sterownia

230 V ac

dodatkowa sygnalizacja
na elewacji

Jeśli sonda nie jest zanurzona w cieczy, alarm dźwiękowy oraz czerwona dioda nie są aktywne.

W momencie zanurzenia w cieczy sondy urządzenie sygnalizuje stan alarmowy – aktywowana zostaje czerwona dioda oraz sygnał 
dźwiękowy.

Przewód sondy można przedłużać wedle potrzeb. Jako przedłużenie dla przewodu sondy można wykorzystać ogólnodostępny 
na rynku przewód ekranowany 2×0,5 mm². Po przedłużeniu przewodu jego całkowita długość nie powinna przekraczać 50 metrów. 
Należy również unikać prowadzenia kabli sondy obok przewodów zasilających.

 
 
 

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

16 723 Sygnalizator graniczny minimalnego poziomu napełnienia Minimelder‑R z sondą

16 724 Sygnalizator graniczny maksymalnego poziomu napełnienia Maximelder‑R z sondą

16 703 Sonda do Minimelder‑R/Maximelder‑R

40 041 Zestaw do przedłużenia przewodu elektrycznego KVA (IP68)

43 521 Rama montażowa do zabudowy panelowej centrali sterującej

43 416 Zestaw uszczelniający IP54 ze śrubami M20

78 082 Moduł bezprzewodowy EnOcean

61 020 Lampka alarmowa z buczkiem
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DANE TECHNICZNE
Sterownik

Wymiary 53×113×108 mm

Waga 0,55 kg

Zasilanie 230 V ac ±10%

Pobór mocy max 12 VA

Opóźnienie działania brak

Sygnalizacja działania sond 2 żółte diody

Sygnalizacja sygnału wyjściowego 1 zielona dioda

Wyjście 1 przekaźnik wyjściowy

Obciążalność styków przekaźnika max 250 V, 2 A (obc. rezyst.)

Zakres temperatury otoczenia -10–55°C

Klasa ochronności II wg PN-EN 60730

Ochronność obudowy IP32 wg PN-EN 60529

Emisja zakłóceń wg PN-EN 50081-1

Odporność na zakłócenia wg PN-EN 50082-2

Bezpieczeństwo elektryczne wg PN-EN 61010

Sonda termistorowa typ 937

Wymiary (  ×dł.) 14×57 mm

Waga 130 g

Przyłącze R1″

Materiał korpusu plastik

Materiał czujnika termistor zalany szkłem

Przewód sygnalizacyjny
 • Typ
 • Standardowa długość
 • Maksymalna długość

Olflex 2×0,5 mm² 
3,2 m 
50 m (ekranowany)

Napięcie sondy max 12 V dc

Czas nagrzewania około 8 sekund

Zakres temperatur otoczenia i medium -25–50°C

Ochronność obudowy IP68 wg PN-EN 60529

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Sterownik poziomu napełnienia RG 210 zgodny jest z dyrekty-
wami unijnymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycz-
nej EMC (2014/30/UE) oraz dyrektywami unijnymi dotyczącymi 
sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2014/35/UE).

ZASTOSOWANIE
Sterownik RG 210 stosowany jest jako przełącznik graniczny 
poziomu napełnienia zbiornika (współpracuje wtedy z poje-
dynczą sondą termistorową) lub jako dwupunktowy regulator 
poziomu napełnienia zbiornika (współpracuje wtedy z dwiema 
sondami termistorowymi). Sterownik poziomu napełnienia 
RG 210 po wykryciu minimalnego lub maksymalnego poziomu 
napełnienia, może uruchomić odpowiednie pompy lub zawory 
w instalacji. Sterownik poziomu napełnienia RG 210 stosowany 
jest z sondami termistorowymi typu 937. Sonda typu 937 prze-
znaczona jest do stosowania wyłącznie z olejem opałowym 
i napędowym.

OPIS
Urządzenie monitoruje podłączoną do niego jedną lub dwie 
sondy. Sterownik poziomu napełnienia RG 210 posiada przekaź-
nik umożliwiający podłączenie zewnętrznych urządzeń np. w celu 
automatyzacji napełniania zbiornika. Po osiągnięciu określonego 
umiejscowieniem sondy stanu poziomu oleju w zbiorniku, ini-
cjowane jest jego napełnienie. Napełnianie zostaje zatrzymane 
po osiągnięciu poziomu określonego umiejscowieniem drugiej 
sondy. Urządzenie może też sterować opróżnianiem zbiornika 
– sterowanie w sposób odwrotny do napełniania. Na płycie czo-
łowej urządzenia umieszczone są diody kontrolne. Sterownik 
z sondą połączone są dwużyłowym przewodem o maksymalnej 
długości 50 metrów (fabryczna długość 3,2 m).

Sterownik może być używany z dodatkowymi zewnętrznymi 
urządzeniami taki jak optyczne lub akustyczne zespoły alar-
mowe, urządzenia telekomunikacyjne, systemy zarządzania 
budynkiem, itp.

 
 
 

Sterownik poziomu napełnienia RG 210
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Sterownik poziomu napełnienia RG 210

BUDOWA CENTRALI STERUJĄCEJ

11
3

53 113

przytwierdzana do ściany podstawa obudowy

górna część obudowy

zielona dioda przekaźnika

żółte diody sond

BUDOWA SONDY TERMISTOROWEJ TYP 937

osłona ochronna

mosiężny ciężarek

przewód sondy

śrubunek z tworzywa sztucznego

TRYBY PRACY
Poszczególne tryby pracy wybierane są za pomocą przełącznika znajdującego się na płytce elektronicznej urządzenia.

Jedna sonda – tryb Sonda 1

Przetwarzany jest tylko sygnał z sondy nr 1. Wynurzenie sondy termistorowej z cieczy powoduje jej rozgrzanie. Następuje wtedy 
przełączenie przekaźnika, dioda żółta „Sonda 1” gaśnie i zapala się zielona dioda „Przekaźnik”. Jeśli sonda 1 jest zanurzona w cieczy 
lub nie zakończyło się jeszcze jej rozgrzewanie, pali się tylko żółta dioda „Sonda 1”. W tym stanie przekaźnik jest rozwarty.

Napełnianie

W trybie „Napełnianie” obie sondy muszą być podłączone elektrycznie do centrali. Gdy termistor danej sondy wynurzy się z cieczy 
i rozgrzeje się, odpowiadająca jej żółta dioda zgaśnie. Jeśli obie sondy wynurzą się z cieczy, zielona dioda „Przekaźnik” zapala 
się i uruchomiony zostanie przekaźnik. Przekaźnik zostaje wyłączony po zanurzeniu się z powrotem obu sond – zielona dioda 
„Przekaźnik” gaśnie.

Opróżnianie

W trybie „Opróżnianie” obie sondy również muszą być podłączone elektrycznie do centrali. Jeśli termistor sondy zanurzony jest 
w cieczy, żółta dioda danej sondy gaśnie. Jeśli obie sondy zanurzone są w cieczy, zielona dioda „Przekaźnik” zapala się i jednocześnie 
przekaźnik zostaje zwarty. Przekaźnik zostaje rozwarty po wynurzeniu się z powrotem obu sond – zielona dioda „Przekaźnik” gaśnie.

Po włączeniu zasilania, specjalny układ startowy opóźnia o 15 sekund rozpoczęcie pracy sterownika poziomu RG 210, w celu 
umożliwienia rozgrzania termistorów.
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Sterownik poziomu napełnienia RG 210

PRZYKŁADOWE SCHEMATY APLIKACYJNE
1. Strażnik graniczny poziomu napełnienia – utrzymanie stałego poziomu lustra cieczy w zbiorniku

230 V ac

Rozwiązanie to jest dobrym zastosowaniem dla zbiorników z okresowym poborem oleju. Pompa napełniająca zbiornik może mieć 
mniejszą lub podobną wydajność do urządzenia pobierającego olej ze zbiornika. W takiej sytuacji zbiornik zostanie napełniony  
do żądanego poziomu po ustaniu poboru, a sterownik wyłączy pompę.

2. Dwupunktowy sterownik poziomu napełnienia – sterowanie napełnianiem zbiornika. Sterownik włączy pompę po osią-
gnięciu stanu minimalnego i wyłączy ją po podniesieniu się lustra cieczy do stanu maksymalnego

230 V ac

Zastosowanie powyżej nadaje się do zbiorników z bardzo częstym lub stałym poborem oleju. Pompa podłączona do sterownika 
zacznie napełniać zbiornik po osiągnięciu stanu minimalnego. Sterownik wyłączy pompę, jeśli poziom w zbiorniku osiągnie stan 
maksymalny.

Przewód sondy można przedłużać wedle potrzeb, jako przedłużenie dla przewodu sondy można wykorzystać ogólnodostępny 
na rynku przewód ekranowany 2×0,5 mm². Po przedłużeniu przewodu jego całkowita długość nie powinna przekraczać 50 metrów. 
Należy również unikać prowadzenia kabli sondy obok przewodów zasilających.

 
  

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

53 206 Sterownik poziomu napełnienia RG210 (bez sond)

53 204 Sonda termistorowa typ 937

40 041 Zestaw do przedłużenia przewodu elektrycznego KVA (IP68)
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