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1. Zastosowanie
Sondy konduktometryczne s³u¿¹ do sygnalizacji przekroczenia poziomu cieczy. Wspó³pracuj¹ z zewnêtrznymi
przekaŸnikami/sygnalizatorami poziomu cieczy typu ELCLUWO. Zastosowanie dla cieczy dobrze przewodz¹cych
pr¹d, na przyk³ad:
!
!
!
!
!

woda,
œcieki,
mleko,
piwo,
soki, napoje.

Systemy ELCLUWO mog¹ byæ stosowane:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

we wszystkich zbiornikach wody,
stacjach odsalania, zmiêkczania i uzdatniania wody,
studniach,
stacjach oczyszczania i neutralizacji œcieków,
systemach nawadniania w ogrodnictwie,
melioracji,
zbiornikach ppo¿.,
naczyniach wyrównawczych i zbiornikach zasilaj¹cych systemów ogrzewania c.o.,
kot³ach,
ch³odniach wodnych,
ch³odnicach wie¿owych,
mleczarniach,
browarach,
myjniach,
przetwórstwie warzyw i owoców,
przemyœle chemicznym, farmaceutycznym itp.

Najczêœciej stosowane s¹ do ochrony pomp przed suchobiegiem, do zabezpieczania zbiorników przed nadmiernym
opró¿nieniem lub przelaniem, sterowania pomp¹ lub elektrozaworem do utrzymywania medium pomiêdzy poziomem
minimalnym a maksymalnym.
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2. Zasada dzia³ania
Zasada dzia³ania polega na przerywaniu przep³ywu pr¹du elektrycznego. Bezpieczne napiêcie pomiarowe 12V jest
generowane przez sygnalizator ELCLUWO. Sygnalizator zadzia³a, je¿eli miêdzy elektrod¹ pomiarow¹ a elektrod¹
odniesienia pop³ynie pr¹d. Dla unikniêcia zjawiska elektrolizy stosuje siê pr¹d przemienny.

3. Dane techniczne
Iloœæ elektrod

1
przewód

przy³¹cze sondy
Minimalna temp. pracy

-150C

Maksymalna temp. pracy (w zale¿noœci od wykonania)

SW-01/xx 900C
SW-01/xxx/CE 900C
do 150m

Maksymalna d³ugoœæ przewodu elektrody
Przekrój roboczy ¿y³y Cu

Materia³ sondy zwieszakowej

0,75...1,5mm

2

Stal kwasoodporna typu AISI 316
(PN OH17N12M2)

Materia³ izolatora sondy (w zale¿noœci od wykonania)

PTFE/PVDF/

Materia³ izolatora elektrod

PVDF, PU lub PE

Dopuszczalne ciœnienie procesu

ciœnienie atmosferyczne

Stopieñ ochrony

IP 10

Atesty higieniczne PZH

dla wody pitnej

Napiêcie probiercze izolacji

>2,5kV AC przez 60s

Rezystancja izolacji (na sucho)

min. 100k W/500V
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4. Zalecenia monta¿owe
!

D³ugoœæ kabla przy³¹czeniowego do sygnalizatora ELCLUWO nie powinna przekraczaæ 150m; dla dobrej
jakoœci kabli 400m
Numeracjê przewodów wzglêdem elektrod nale¿y przyj¹æ samemu, przejœcia sprawdzaæ przy pomocy
omomierza lub testera. Jedno z wyprowadzeñ stanowi masê (obudowa sondy).

5. Konserwacja
Nale¿y okresowo (min. raz w roku) sprawdzaæ stan elektrody sondy, zw³aszcza przy mediach które mog¹ pozostawiaæ
zanieczyszczenia. Po odpiêciu kabla wyj¹æ sondê, oceniæ stan izolacji, umyæ izolator za pomoc¹ wody z detergentami,
a osad z kamienia usun¹æ stosuj¹c ogólno dostêpne œrodki. Po oczyszczeniu sondê osuszyæ, sprawdziæ rezystancjê
izolacji induktorem (pomiêdzy elektrod¹ a obudow¹) i ponownie zamontowaæ sondê.

6. Wymiary gabarytowe

Przewód od 2m do 150m
przekrój przewodu 3mm

Rysunek 1
Przybli¿one wymiary gabarytowe sondy
SW-01/xx
SW-01/xxx/CE
Odchy³ka +0,3mm.

125mm

!

16mm
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