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® Kynar je registrovaná obchodní zna!ka spole!nosti ELF Atochem. 
Specifikace podléhají zm!nám bez upozorn!ní. 

 

 

 

lastnosti kapacitního sníma!e hladiny Pointek  CLS 100 
lze shrnout slovy: malý, citlivý, spolehlivý, se snadnou  

obsluhou. 
Tento levný 2-drátový sníma! detekuje dosa�ení vysoké 
nebo nízké úrovn" hladiny sypkých látek, kapalin, kal#, 
rozhraní materiál# nebo p"ny, jejich� dielektrická 
konstanta  !r " $1,5.   Sonda z PVDF/Kynaru se vyzna!uje 
chemickou odolností a pracuje v rozsahu provozních 
teplot od -40°C do 110°C.  

Velmi krátká délka vlo�ené !ásti sondy (100 mm) a 
minimální p%ípojka (3/4") umo�&uje instalaci CLS 100 ve 
stísn"ných prostorech, nap%. v potrubních systémech. 
Elektronika je umíst"na v pouzd%e z nerez oceli 316 L, s 
krytím IP 65 (NEMA 4X).  

Kapacitní sníma!e Milltronics se skládají z 
vysokofrekven!ního oscilátoru(5,5 MHz) a m"%icích 
elektrod v aktivní !ásti sondy. Sníma! dosahuje vysoké 
p%esnosti a opakovatelnosti spínání u sypkých hmot, 
vodivých i nevodivých kapalin a rozhraní kapalina/kapalina 
díky tomu, �e citlivá je jen �pi!ka sondy.U tohoto 
konstruk!ního provedení navíc není nutná externí 
referen!ní elektroda.  

Pointek CLS se montuje na horní nebo bo!ní !ást 
nádr�e nebo potrubí. Jednotku lze naprogramovat pro 
alarm vysoké nebo nízké úrovn" hladiny materiálu. 
Správnost instalace a nastavení je indikována LED 
diodami. První LED dioda je rozsvícena p%i sepnutí, 
dal�í udává stav výstupu a t%etí stav napájení. Citlivost 
spínání je nastavitelná . Pou�ití krytu SensGuard dále 
roz�i%uje mo�nosti aplikace úsp"�ných typ# Pointek CLS 
100. 

Vlastnosti 
#$ Citlivá jen �pi!ka sondy, vysoká p%esnost a 

opakovatelnost spínání 
#$ Jednoduché nastavení, indikace pomocí LED  
#$ Bezúdr�bový provoz - �ádné pohyblivé !ásti  
#$ Nastavitelná citlivost spínání  
#$ Vhodné i pro viskózní materiály (vodivé i 

nevodivé) 
#$ Provedení z nerezav"jící oceli a integrovaným 

kabelem nebo se svorkovnicí a  ABS krytem 
#$ Schválení pro prost%edí s nebezpe!ím 

výbuchu(JB) a pro prost%edí s ho%lavými prachy  
#$ Dva nezávislé výstupy: 2-drátová proudová 

úrove& 4/20 nebo 20/4 mA   
#$ Zalitá elektronika, odolná v#!i vibracím 
#$ Ú!inné p%i relativn" vysokém tlaku a vysokých 

teplotách 
#$ Standardní p%ipojení: 3/4" NPT nebo 1" BSPT 
#$ Detekce hladiny nezávisle na st"n" nádr�e nebo 

potrubí 
 

Technická Specifikace 

Elektrická !ást 

Napájení 
#$ standard: 10 - 33 Vdc 
#$ jiskrová bezpe!nost: 10 - 30 Vdc  

Výstup 
#$ mA: 4/20 mA smy!ka 20/4 mA (2.drátová) 
#$ tranzistorový výstup: 
%$ standard: 40 Vdc / 28 Vac, 100 mA max., 2 VA 

max.  
%$ Jiskrová bezpe!nost: 30 Vdc  

#$ reprodukovatelnost: 2 mm (0.08")  
#$ zp#sob: vysoká hladina nebo nizká hladina 

Mechanická !ást 
#$ spole!né vlastnosti: montá�ní závit z nerezav"jící 

oceli 316 a sníma! z Kynaru  
#$ Kabelová verze: 
%$ t"lo a kryt, nerezav"jící ocel 316  
%$ p%ipojení, ¾" NPT nebo 1" BSPT  
%$ 1 m (3.3 ft.) 4 vodi!ový, 22 AWG, stín"ný, 

polyesterový obal 
#$ Verze s krytem: 

%$ obal: náraz#m odolný kryt ABS 
%$ ví!ko: pr#hledné  ABS 
%$ integrovaná svorkovnice (5 svorek) 
%$½" NPT vstup pro kabel (voliteln" PG 13.5 ) 

Prost"edí 
#$ Umíst"ní:  v uzav%ené místnosti i venku  
#$ Nadmo%ská vý�ka:  2000 m max. 
#$ Teplota okolí: -40 a� 85°C (-40 a� 185°F)  
#$ Krytí:  Typ 4X / NEMA 4X / IP65  
#$ Instala!ní kategorie:  II  
#$ Stupe& zne!i�t"ní:  4  

Proces  
#$ Dielectrická konstanta ( '!r)  1.5 min  
#$ Teplota -40 a� 110 °C (-40 a� 230 °F)  
#$ Tlak (vessel) 0 absolutní a� 1000 kPa (10 bar ) 

m"%ený, nominální  
Schválení 

#$ Kabelová verze: CSA, CENELEC, FM, KEMA 
#$ Verze s krytem: CSA, CENELEC, FM, KEMA 
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Rozm#ry 

Kabelová verze Verze s krytem ABS 

  

Elektrické zapojení 

Standardní Verze � strandartní provedení Verze s krytem ABS 
 
Alarm nízké/vysoké hladiny 
 

 

 

 

 
Alarm- proudová úrove$ 4 nebo 20 mA  

 

Tranzistorový spína! � standartní provedení 

 

 
P%i ovládání externího relé tranzistorovým výstupem je nutné p%ipojit ochrannou diodu 
odpovídající polarity, aby nedo�lo k po�kození p#sobením induk!ní nap"(ové �pi!ky 
Jiskrov# bezpe!né provedení � pro zapojení tohoto provedení je nutné dodr�ovat místní 
p%edpisy a respektovat  klasifikaci prost%edí, detailní zp#soby zapojení naleznete v  manuálu. 

 

polarita dle po�adavku 

aplikace mA  (-V nebo +V) !erný vodi! 

Zemnicí svorka stín!ní 

Tranzistorový spína! bílý vodi! 

Tranzistorový spína! bílý vodi! 

Zapojení verze se  svorkovnicí       Zapojení kabelové verze

mA  (+V nebo -V) !ervený vodi!

36 mm Zemnící �roub 
Napájení 
LED 
(zelená) 

P%ipojení kabelu

Stav výstupu
LED (!ervená)

Stav sníma!e 
LED (�lutá) kabel Ø 5 mm

Ví!ko trimru

Závit pro p%ipojení

45 mm 
(1.8") 

Nastavení citlivosti

120 
mm 

80 mm
(3.2")Napájení

LED (green) 
Vstup pro 
kabel 
1/2" NPT 
nebo PG13 Stav sníma!e

LED (�lutá) 

svorkovnice

Závit pro p%ipojení

Nastavení
citlivost 65 mm 

(2.6") 

65 mm 
(2.6") 

204 
mm

Rozd!lení podle barvy

Barva Provedení 

"erná Standardní $

zelená Pro výbu�né prachy  

modrá Jiskrov! bezpe"né  

 

10-33 Vdc 

Rmax = V nap"tí � 10 V 
 20 mA 

V nap"tí 
10 � 33 Vdc 

10-33 Vdc

Tranzistorový 
spína", 
40 Vdc / 28 Vac, 
100 mA max. 

2 VA max. 

Stav výstupu
LED (!ervená) 
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