CZUJNIK POZIOMU PYŁU
czujnik (sygnalizator) pojemnościowy

CPP-4

Czujnik przeznaczony jest do sygnalizacji poziomu pyłów, proszków, granulatów, popiołów, itp.
w zbiornikach o metalowych ścianach i uziemionej konstrukcji, w środowisku niewybuchowym. Zasada
działania czujnika oparta jest o pomiar zmiany pojemności elektrycznej kondensatora tworzonego przez
sondę czujnika i kontrelektrodę, którą jest metalowa ściana zbiornika.
Czujnik składa się z dwóch zasadniczych elementów – sondy oraz układu elektronicznego.
Sondę stanowi osłonięty teflonem pręt o średnicy 10 mm i długości min. 370 mm, zamocowany jest on
w uchwycie z naciętym gwintem M24/1.5. Długość uchwytu wynosi 210 lub 450 mm. Uchwyt ten
wykorzystywany jest do mocowania sondy w ścianie zbiornika. Możliwe jest zastosowanie redukcji z gwintu
M24x1,5 na np. G1,5. Sonda jest połączona z elektronicznym układem pomiarowym przewodem
koncentrycznym, standardowo o długości 1,7 mb.
Układ elektroniczny jest umieszczony w osobnej 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).
Konstrukcja czujnika CPP4 umożliwia jego zastosowanie do różnych materiałów sypkich w różnych
metalowych zbiornikach. Przy zastosowaniu niezależnej kontrelektrody, możliwe jest zastosowanie czujnika
także do zbiorników niemetalowych.
Duże możliwości regulacyjne układu
pomiarowo-elektronicznego, poparte
doświadczeniem instalatora oraz
wiedzą o właściwościach fizycznych
danego medium stwarzają duży
obszar zastosowania czujników CPP4
- nie tylko do badania poziomu
pyłów.
Obok pokazano wygląd sondy
oraz układu elektronicznego.

Podstawowe dane techniczne
- zasilanie - 24V/50Hz/2VA
- wyjście - 2 pary styków przełącznych
przekaźnika (obciążalność styków
przekaźnika 8A/250 VAC)
temperatura
pracy
układu
elektronicznego od -15C do +60 °C
temperatura
pracy
sondy
standardowo min. 200 °C
stopień
szczelności
układu
elektronicznego IP65,
- niepalność układu elektronicznego
650 °C,
- długość przewodu koncentrycznego
sondy - standardowo 1,7 mb,
długość
uchwytu
sony
–
standardowo 210 mm, gwint M24x1,5.

