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Nazwa 
SYGNALIZATOR (CZUJNIK)  

POZIOMU PYŁU 
Symbol CPP-4 

 

Spis treści 

 

1. Przeznaczenie, zasada działania, zabudowa i sposób regulacji. 

2. Schemat układu elektronicznego. 

3. Rysunki i szkice sond i sposobu zabudowy. 

4. Wykaz materiałów. 

5. Producent. 
 

1. Przeznaczenie, zasada działania, zabudowa i sposób regulacji. 

 
Przeznaczenie 
Czujnik przeznaczony jest do sygnalizacji poziomu pyłów, proszków, granulatów, popiołów, itp.  
w zbiornikach o metalowych ścianach i uziemionej konstrukcji, w środowisku niewybuchowym. 
 
Zasada działania 
Zasada działania czujnika oparta jest o pomiar zmiany pojemności elektrycznej kondensatora tworzonego 
przez sondę czujnika i kontrelektrodę, którą jest metalowa ściana zbiornika. 
 
Budowa 
Czujnik składa się z dwóch zasadniczych elementów: 
- sondy 
- układu elektronicznego  

Sonda - standardowo sondę stanowi osłonięty teflonem pręt o średnicy 10 mm i długości min. 370 mm 
zamocowany w uchwycie z naciętym gwintem M24/1.5. Długość uchwytu wynosi 210 lub 450 mm . 

Sonda jest połączona z układem pomiarowym przewodem koncentrycznym. 

Układ elektroniczny - umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego (IP65). Zawiera obwody 
elektroniczne, przyłącze sondy, zasilania i wyprowadzenia styków przekaźnika sygnalizującego poziom pyłu. 
 
Układ elektroniczny czujnika pozwala na: 
- regulację progu zadziałania czujnika bez konieczności zasypywania zbiornika 
- sygnalizację optyczną zasypania sondy 
- sygnalizację optyczną stanu przekaźnika wyjściowego 
- regulację zwłoki czasowej zadziałania czujnika niezależnie dla „puszczania” i „chwytania” 
- zmianę logiki działania przekaźnika ( jest poziom - przekaźnik "trzyma" lub odwrotnie) 
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Instalacja 

Sondę należy wkręcić w króciec umieszczony w pokrywie górnej zbiornika lub jego ścianie bocznej na 
wymaganym poziomie. Sonda może być zamontowana pionowo, poziomo lub pod kątem do ściany zbiornika. 
Układ elektroniczny należy zamontować w odległości nie większej niż długość przewodu koncentrycznego, w 
miejscu nie narażonym na drgania mechaniczne powodowane pracą innych urządzeń. 

Długość tego przewodu nie może być dowolnie zmieniana. Warunkuje ona spoczynkową pojemność własną 
sondy która typowo wynosi od 100 do 200pF. 

Przewody zasilające i sygnałowe wprowadzić należy przez dwie dławnice DB11 do wnętrza układu i podłączyć 
do zacisków na płytce obwodów drukowanych zgodnie z opisem na płytce. 

Należy zadbać, by część robocza sondy znajdowała się całkowicie we wnętrzu zbiornika. Jeśli bowiem 
fragment części roboczej znajdzie się w króćcu mocującym, może to doprowadzić do fałszywych zadziałań 
sygnalizatora, z uwagi na wnoszoną przez zalegający w króćcu materiał pojemność. Należy także zadbać o 
jakość elektrycznego połączenia pomiędzy korpusem sondy i ścianą zbiornika ( korpus sondy winien posiadać 
elektryczny kontakt ze ścianą zbiornika ). 

uwaga: Przedstawione na rysunkach dodatkowe elementy zabudowy jak nakrętka przejściowa i króciec nie 
stanowią dostarczanych z urządzeniem elementów składowych. Zamieszczenie ich na rysunkach ilustruje 
jedynie możliwy sposób zabudowy. 

 

Regulacja 

Czujnik posiada następujące elementy sygnalizacyjne i regulacyjne dostępne po otwarciu pokrywy układu 
elektronicznego: 

- potencjometr P1 ( duży umieszczony w pobliżu diod świecących) jest przeznaczony do regulacji punktu 
zadziałania czujnika 

- LED żółty sygnalizuje przekroczenie poziomu ustawionego potencjometrem P1 (zawsze świeci jeśli poziom 
jest większy niż ustawiony). 

- LED zielony sygnalizuje stan przekaźnika wyjściowego ( jeśli świeci przekaźnik trzyma, patrz ZW). 
Widoczny jest on po zamknięciu pokrywy czujnika. 

-potencjometry P2 i P3 odpowiadają za czas zwłoki pomiędzy zmianą poziomu sygnalizowaną przez LED żółty 
a odpowiadającą mu zmianą stanu przekaźnika wyjściowego 

- zwora ZW określa sposób zadziałania przekaźnika wyjściowego ( np. jest poziom - przekaźnik zwolniony lub 
odwrotnie) 

- przełącznik suwakowy SW przeznaczony jest do symulacji zasypania sondy poprzez dołączanie równolegle 
do sondy 4 kondensatorów po ok. 5pF każdy 
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Zwykle procedura regulacji czujnika polega na wykonaniu kolejno następujących czynności: 

- opróżnić zbiornik 

- suwaki przełącznika SW ustawić w położenie OFF (lewe) , kondensatory symulujące są teraz odłączone 

- pokręcając suwakiem potencjometru P1 spowodować zapalenie żółtej diody LED, po czym kręcąc delikatnie 
w przeciwną stronę jej zgaśnięcie 

- przestawić suwak SW-1 w położenie ON (prawe)- dołączana jest do wejścia pojemność 5pF , LED żółty 
powinien zaświecić a po upływie czasu opóźnienia (potencjometry P2,P3) przekaźnik powinien zmienić stan 
sygnalizowany diodą zieloną LED 

- suwak SW-1 ustawić w położenie OFF, LED żółty powinien zgasnąć a po upływie czasu opóźnienia winien 
zmienić stan przekaźnik ( LED zielony) 

 

W opisany powyżej sposób dokonuje się regulacji punktu zadziałania czujnika dla najmniejszego możliwego 
zasypania sondy ( czyli dla maksymalnej czułości czujnika, zadziałanie powoduje dołączona pojemność 5pF co 
sygnalizuje świecenie żółtej diody LED). 

 

Zwykle pojemności wnoszone przez pył są większe niż 5pF. Jeśli powyższą procedurę wykonamy np. z 
wstępnie włączoną suwakami SW-2,SW-3 pojemnością 10 pF a po zakończeniu regulacji pojemność tę 
wyłączymy, to zadziałanie czujnika nastąpi przy pojemności wniesionej przez pył min. 10pF. Oznacza to 
większe zasypanie sondy czyli przy pionowym montażu sondy wyższy poziom medium.  

 

Potencjometrami P2 i P3 można ustawić czas zwłoki dla „chwytania” i „puszczania” przekaźnika niezależnie. 
Znajduje to zastosowanie przy eliminacji sygnałów zbyt krótkich powstających np. przy pracy czujnika w 
pompie pyłowej lub w wyniku obrywania się nawisów pyłu w zbiorniku i wtedy, gdy należy uzyskać sygnał z 
sygnalizatora o określonym minimalnym czasie trwania . Pozwala to również stosować czujnik w zbiornikach z 
napowietrzaniem pyłu, kiedy to w momencie napowietrzania zdarza się, że pojemność własna mieszanki 
pyłowo-powietrznej jest znacząco mniejsza niż samego pyłu. 

Ponieważ parametry sondy mogą w początkowym etapie eksploatacji ulegać niewielkim fluktuacjom 
wywołanym przez pokrywanie się materiału osłony cienką warstwą medium, należy po około 10 dniach 
dokonać ponownej regulacji progu zadziałania czujnika. Zalecane jest też okresowe sprawdzanie poprawności 
regulacji progów zadziałania, szczególnie wówczas, gdy parametry medium ulegają okresowym zmianom 
wykraczającym poza nastawiony próg zadziałania. 

 

Typowe uszkodzenia i metody sprawdzenia układu 

Uszkodzenia mogą dotyczyć układu elektronicznego albo sondy. 
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Sonda - pojemność sondy powinna wynosić 100 do 200pF a dotykanie części roboczej sondy ręką winno 
wnosić zmiany pojemności o około 30 do 50pF. Pojawienie się jakiejkolwiek rezystancji mierzonej na 
pomiędzy żyłą środkową kabla koncentrycznego a jego ekranem oznacza uszkodzenie sondy. 

Układ elektroniczny - zamiast sondy dołączyć pojemność 150pF. Jeśli czujnik nie poddaje się regulacji jest 
uszkodzony.  

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o skontaktowanie się z producentem. 

 
Podstawowe dane techniczne 
 - zasilanie - 24V/50Hz/2VA lub 230V/50Hz/2VA 
 - wyjście - 2 pary styków przełącznych przekaźnika ( obciążalność 3A/250 VAC) 
 - wymiary obudowy z układem elektronicznym – 135 x 135 x 57 mm 
 - wymiary otworowania (4 x Ø 6 mm) do mocowania układu elektronicznego – 55 x 120 mm 
 - temperatura pracy układu elektronicznego -15C do +60 °C 
 - temperatura pracy sondy typowo 200 °C 
 - czułość min. 5pF pojemności wnoszonej przez medium na sondę 
 - czasy zwłok załączania/wyłączania przekaźnika typowo 1 do 60 sek 
 - długość przewodu koncentrycznego sondy  - standardowo 500 cm 
 - długość uchwytu sondy – standardowo 210 mm 
 - stopień szczelności obudowy IP65, niepalność /650ºC 
 - klasa izolacji II 

UWAGI: instalacja, regulacja wymagające otwarcia pokrywy czujnika powinny być dokonywane przez osoby 
upoważnione do tego typu prac. 

 
2. Schemat układu elektronicznego. 

 

Schemat układu elektronicznego pokazany jest na rys. nr 1. 

Układ elektroniczny podzielić można na kilka funkcjonalnych bloków: 

1. - generator pomiarowy ( U1,R1,2,P1) 

2. - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (R16,D3) 

3. - układ symulacji zasypania sondy (SW1,C6,7,8,9) 

4. - układ konwersji częstotliwości 

5. - komparator  

6. - układ opóźniający i wyjściowy 

7. - układ zasilania 
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1. Dołączona do złącza F sonda pomiarowa o pojemności własnej 150 do 200pF określa częstotliwość drgań 
generatora. Potencjometr P1 pozwala ustawić skorygować tę częstotliwość do wartości niezbędnej dla 
wyznaczenia progu zadziałania.  

2. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe odprowadza mogące się pojawić na sondzie ładunki elektrostatyczne 
chroniąc w ten sposób obwody wejściowe generatora. 

3. Układ symulacji zasypania sondy poprzez dodanie do pojemności własnej sondy dodatkowych pojemności 
pozwala wyregulować progową częstotliwość generatora odpowiadającą oczekiwanej zmianie pojemności w 
wyniku zasypania jej przez medium. 

4. Sygnał napięciowy o częstotliwości określonej przez pojemność sondy podawany jest na wejście układu U3 
(pętla synchronizacji fazowej) gdzie jest zamieniany na napięcie na rezystancji R7. 

5. Napięcie to porównywane jest z założonym napięciem progowym z uwzględnieniem histerezy i jeśli 
pojemność sondy jest większa niż ustawiona dla sondy nie zasypanej, zapalany jest LED D7.  

6. Jednocześnie z zapaleniem LED D7 sterowany jest z opóźnieniem określonym wartościami 
P3,P2,R18,T2,C13 układ U4 włączając lub wyłączając przekaźnik REL1, sposób jego załączenia określa zwora 
ZW1. Stan ten sygnalizuje LED D1. 

7. TR1, M1,C10,C1,C14,U2 tworzą układ zasilający całość urządzenia. 



Strona 6 z 12            DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA                       
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3. Rysunki i szkice sond i sposobu zabudowy. 

 

 
 
Rys. nr 2 
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Rys. nr 3  



Strona 9 z 12            DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. nr 3 
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Rys. nr 4 
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4. Wykaz materiałów. 
 

WYKAZ MATERIAŁÓW DLA : CPP-4 Sygnalizator ( czujnik ) poziomu pyłu 
Nr Ilość  Typ  Oznaczenie  Opis  Uwagi 

1  1    ZW1  C-Grid  listwa 3-pin+zwora (Jumper) 
2 2  0.1uF/50V  C3, C5  ceramiczny 10%  kondensator 
3 1 1 R15  0.25W/5%  rezystor 
4 1 1.5A  M1 B50C1500 mostek prostown. 
5 3 1k R12, R13, R14 0.25W/1%  rezystor 
6 2 1M R3, R11 0.25W/1%  rezystor 
7 4 1N4148 D2, D4, D5, D6  dioda 
8 1 2.2k R16 0.6W/1%  rezystor 
9 1 2.2nF/50V C2 ceramiczny 10%  kondensator 
10 1 2k R20 0.25W/1%  rezystor 
11 1 3k R9 0.25W/1%  rezystor 
12 1 4.7nF/100V C11 ceramiczny 5%  kondensator NP0 
13 4 4.7pF/100V  C6, C7, C8, C9 ceramiczny 5%  kondensator 
14 1 4.7uF/25V C4 CE4.7/25SP  kondensator elektrolityczny 
15 1 5.6k R8 0.25W/1%  rezystor  
16 2 6.8k  R4, R5 0.25W/1%  rezystor 
17 1 9C1 D3 1.3W/9V1 dioda Zenera 
18 4 10k R6, R10, R17, R18 0.25W/1%  rezystor 
19 1 24/12 TR1 transf.24V lub 

230/12V/2VA 
kształtka EI-36 

20 2 24V AC L2, L3 TL206V3PGC  listwa zaciskowa 
21 2 30k R1, R2 0.25W/1%  rezystor 
22 3 47uF/25V  C1, C13, C14 CE47/25SP  kondensator elektrolityczny 
23 1 100k R7 0.25W/1%  rezystor  
24 1 470uF/25V  C10 CE470/25SP  kondensator elektrolityczny 
25 1 LM741 U5 wzm.operac. układ scalony 
26 1 4046 U3  układ scalony 
27 2  BC547 T2, T3 npn tranzystor 
28 1 BC557 T1 pnp tranzystor 
29 2 COM  L5, L8 TL206V3PGC  listwa zaciskowa 
30 1 F J1 FC-014 gniazdo na panel 
31 1 JQX REL1 JQX115F 012-2ZF4  przekaźnik 2x8A 
32 2 LED D1, D7 LED5 G-LC i R-LC  diody świecące 
33 1 LM723 U2  układ scalony 
34 1 N L1 TL206V3PGC  listwa zaciskowa 
35 2 NC L6, L9 TL206V3PGC  listwa zaciskowa 
36 2 NE555 U1, U4  układ scalony 
37 2 NO L4, L7 TL206V3PGC  listwa zaciskowa 
38 1 SW-DIP4 SW1 DSR-04 przełącznik DIP-SWITCH 
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39 2 1M P2, P3 ACP CA9MV potencjometr montażowy 
40 1 100k P1 PT15NV100k f-my PIHER 
41 1  G1 PT15GRB pokrętło P1 
42 1 ABB00846  ABB00 846  obudowa, mat.-tworz.szt.ABS 
43 2  DB-11  DB-11 Dławnica, mat.-tworz.sztuczne 
44 1   wg  rysunku  podstawa montażowa, mat. stal 
45 4 HP-20  HP-20 tuleja dystansowa z gw.M3, stal 
46 10 M3/6  wkręt mocujący łeb walcowy 
47 4 M3/20  wkręt mocujący łeb walcowy 
48 2 Obwód druk.  wg rysunku  

SONDA POJEMNOŚCIOWA 

1 1 F  FC-001/RG58 Wtyk F na przewód RG58 
2 1   Przewód RG58 Dł. 1,7 m 
3 1 Pręt sondy Średn. 10 mm wg rysunku Stal, pokryta galw. Zn 
4 1 Rurka teflon. Średn.10/0,75  Osłona sondy 
5 1 Tuleja tefl.  wg rysunku Izolacja pręta sondy 
6 1 Korek tefl.  wg rysunku Wtyk F na przewód RG58 
7 1 Nakrętka   wg rysunku Mocowanie pręta sondy 
8 1 Nakrętka  wg rysunku Stal, pokryta galw. Zn 
9 2 Oczko lut. Średn. 3  Przyłącze kabla 
10 1 Korpus   wg rysunku Stal, pokryta galw. Zn 
11 1 Wkręt moc. M3/5   
12 1 Wkręt moc. M3/12   
13 2 Podkładka Średn. 3  Podkładka sprężysta 
14 1 Podkładka   wg rysunku Izolacja pręta sondy 
15 1 Rurka izol.  Włókno szklane Izolacja doprowadzenia kabla 
16 1 Rurka tefl.  Teflon Izolacja wnętrza sondy 

5. Producent. 
 
Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „MATT” TADEUSZ TROJAK 
93-035 Łódź, ul. Wólczańska 241 
 
NIP:  PL 725-001-13-10 
REGON: 008230857 
Nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej: 62256  
Data rozpoczęcia działalności: 10.11.1982 r. 
 
Konto bankowe firmy:   
BNP PARIBAS BANK    
12 1600 1143 0003 0603 1422 9001 
 


