
* EMC je k dispozici na vy�ádání.  
Tefzel® je registrovaná obchodní zna!ka firmy Dupont.  
Kynar Flex® je registrovaná obchodní zna!ka firmy ELF Atochem.  
Technická data podléhají zm!nám.  
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ento nákladov! nenáro"ný ultrazvukový spína" deteku-
je dv! rozdílné hladiny kapalin a ka�ovitých a sypných  

materiál#. Funguje velmi ú"inn! u sypného materiálu do 
3 m (9,8 stopy) a u kapalin a ka�ovitého materiálu do 5 m 
(16,5 stopy) bez jakéhokoli dotýkání se sledovaného 
materiálu. Na rozdíl od kontaktních bodových hladinových 
spína"# u n!j nedochází k vytvá$ení nános# materiálu ani 
ucpávání "idla, "ím� je eliminována $ada problém# 
spojených s kontaktními mechanickými p$ístroji, jako nap$. 
probubláva"kami  a plováky.  

Jeho robustní odolné t!leso obsahuje jak "idlo tak 
elektronickou "ást. ULS 200 nemá �ádné pohyblivé 
sou"ásti a nepot$ebuje v podstat! �ádnou údr�bu. 

%idlo dodávané z materiálu Tefzel
®
 nebo Kynar-Flex

®
 je 

odolné v#"i v!t�in! chemikálií. To roz�i$uje mo�nosti 
pou�ití tohoto p$ístroje i na oblast chemického a 
petrochemického pr#myslu, vodního hospodá$ství a 
pr#myslu odpadních vod. Hygienická verze ULS 200 s 
p$ídavnou p$írubou se dá snadno demontovat za ú"elem 
"i�t!ní, co� je velmi d#le�itý faktor p$i pou�ívání v 
závodech vyráb!jících potraviny, nápoje a lé"iva. Pointek 
ULS 200 Vám p$inese vysokou funk"nost a p$itom výrazné 
sní�ení náklad# na údr�bu, prostoje a vým!nu za$ízení.  

Vlastnosti výrobku  
!" Bezkontaktní bodové m!$ení hladiny kapalin a 

ka�ovitých a sypných materiál#  

!" Vestav!ná teplotní kompenzace  

!" Napájení st$ídavým nebo stejnosm!rným 
proudem  

!" 2 spínací výstupy pro výstrahy (vysoká-vysoká, 
vysoká, nízká, nízká-nízká hladina)  

!" Elektronika se zabezpe"ením proti poru�e  

!" Závitová t$íbodová svorka jako p$ípojka procesu 
se schválením 3A  

!" Kryt typu 6 / NEMA 6 / IP67 z polykarbonátu nebo 
hliníku  

!" Snadné programování pomocí dvou kláves   

!" Jednoduchá montá� a údr�ba  

Technická data 

Nap!tí, frekvence a výkon  
!" Verze na st$ídavý proud: 100 - 230 Vac, 15%, 50 

nebo 60 Hz, max. 12 VA (5 W)  
!" Verze na stejnosm!rný proud: 18 - 30 Vdc, 3 W   

Prost"edí  
!" Umíst!ní: v uzav$ené místnosti i venku  
!" Nadmo$ská vý�ka: Max. 2000 m  
!" Teplota okolí:  
#" - 40°C a� 60°C (-40 a� 140°F)  
#" - 20°C a� 60°C (-5 a� 140°F) p$i montá�i na kov  

!" Relativní vlhkost: Za$ízení je vhodné pro venkovní 
umíst!ní(kryt typu 6 / NEMA 6 / IP67).  

!" Kategorie instalace: II  
!" Stupe& zne"i�t!ní: 4  

Rozsah  
!" Kapaliny: 0,25 a� 5 m (0,8 a� 16,4 stopy)  
!" Sypný materiál: 0,25 a� 3 m (0,8 a� 9,8 stopy)  

Tlak procesu  
!" Odvzdu�&ování  

Pam!#  
!" Energeticky nezávislá elektricky vymazatelná 

programovatelná permanentní pam!' (EEPROM)  
Programování 
!" 2 klávesy   

Teplota  
!" Kompenzace: Vestav!ná kompenzace v rámci 

provozního rozsahu  
!" Displej:  
#" S tekutými krystaly  
#" T$i 9 mm (0,35") "íslice pro ode"et vzdálenosti mezi 
"elní stranou "idla a materiálem, multisegmentová 
grafika  

Elektronika a kryt  
!" Svorkovnice: pro max. 2,5 mm

2
 (14 ga) plné a max. 1,5 

mm
2
  

(16 ga) kroucené vodi"e   
!" Materiál:  
#" Polykarbonát  

nebo  
#" hliník s epoxidovým potahem s t!sn!ním  

!" Ochrana na vstupu: typ 6 / NEMA 6 / IP67  
!" Vstup elektrického vedení:  
#" 2 kabelové vývodky 1/2" NPT nebo  
#" 2 kabelové vývodky PG 13,5  

$idlo  
!" Materiál: Tefzel

®
 nebo Kynar-Flex

® 
 

!" Závitové uchycení:  
#" 2" NPT, 2" BSP nebo PF2  
#" P$ídavný p$írubový adaptér na 3" ANSI, DIN 65PN10 

a JIS 10K3B 
!" Hygienické uchycení: 4" t$íbodová svorka se 

schválením 3A  
Výstup   
!"  Verze na st$ídavý proud:  
#"Reprodukovatelnost: 0,25 % plného rozsahu  
#"Rozli�ení: 3 mm (0,1")  
#"Relé: 2 kontakty tvaru �C� (SPDT) se zatí�itelností 5 

A p$i 250 Vac, bezinduk"ní  
!" Verze na stejnosm!rný proud:  
#"Reprodukovatelnost: 0,25 % plného rozsahu  
#"Rozli�ení: 3 mm (0,1")  
#"Relé:  
#" 2 kontakty tvaru �C� (SPDT) se zatí�itelností 5 A 

p$i 48 Vdc nebo  
#" Tranzistor: 2 spína"e se zatí�itelností maximáln! 

100 mA p$i 48 Vdc  
Schválení  

!" CE*, CSANRTL/C, FM, 3A 

T 
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Elektrické zapojení  

Montá�   

Pointek ULS 200 by m!l být instalován v prost$edí, jeho� 
teplota odpovídá stanovenému teplotnímu rozsahu a které 
je vhodné pro stupe& ochrany poskytované sk$íní a 
konstruk"ní materiál. Kryt by m!l z#stat p$ístupný, aby 
bylo umo�n!no programování, zásahy do vodi"# a 
pozorování displeje.  
Pointek ULS 200 by nem!l být v blízkosti 
vysokonap!'ového nebo velkoproudého vedení, styka"# a 
$ídicích pohon# SCR.   
P$ístroj umíst!te tak, aby m!l volnou zvukovou trasu 
kolmo na povrch materiálu. Tato trasa by nem!la p$etínat 
plnicí potrubí, st!ny, r#zné p$í"ky atd.  

Uchycení  

Pointek ULS 200 je k dispozici se t$emi typy závit#: 2" 
NPT, 2" BSP nebo PF2 a m#�e být opat$en p$ídavným 75 
mm (3") p$írubovým adaptérem, aby se hodil pro tyto 
p$íruby: 3" ANSI, DIN 65PN10 a JIS 10K 3B.  

Propojení   

K p$izp#sobení standardním vodi"#m ostatního za$ízení a 
spln!ní po�adavk# elektrických norem mohou být 
pot$ebné zvlá�tní kabely a vedení.   

 

 

Dv" relé tvaru �C� (SPDT) mohou spínat 
vn"j�í za#ízení, jako nap#. výstrahy, relé, 
styka!e, PLC, DCS atd.  

Dva nepolarizované tranzistorové výstupy 
jsou vhodné k p#ipojení PLC, DCS nebo 
relé dodaných zákazníkem.  

Tranzistorový výstup: pouze u verze na stejnosm!rný proud

Reléový výstup  

180 mm 
(7,1")  

74 mm 
(2,9")  

180 mm
(7,1")  

79 mm
(3,1")  

2" NPT 
2" BSP 
nebo PF 2 

P#ípojka vedení  
1/2" NPT 
nebo PG 13,5  

Víko 

$idlo a  
sníma!  

Elektronika  
a kryt  

Závitové uchycení Sanitární uchycení  

74 mm
(2,9") 

57 mm
(2,25") 

Úchytka 
víka  
!. 8-32x3/8"
- �roub  

60 mm
(2,35") 
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