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Czujnik poziomu
p³ywakowy

Typ 8181
kompaktowy

Opis
Czujnik p³ywakowy typu 8181 s³u¿y do pomiaru poziomu cieczy (równie¿
agresywnych) w zbiornikach, w których mo¿liwy jest monta¿ poprzez
�cianê boczn¹ lub od góry zbiornika.
Przesterowanie styków czujnika nastêpuje po wprowadzeniu kontaktronu
w pole magnetyczne pochodz¹ce z magnesu trwa³ego wbudowanego
w element ruchomy - p³ywak. Rozwi¹zanie takie jest stosunkowo odporne
na zaniczyszczenia sta³e medium.
Przy doborze urz¹dzenia nale¿y uwzglêdniæ odporno�æ chemiczn¹
materia³u czujnika oraz uszczelnienia, a tak¿e zdolno�æ cieczy do
krystalizacji lub oblepiania czujnika, co mog³oby doprowadziæ do
unieruchomienia p³ywaka.
Czujniki typu 8181 maj¹ podwy¿szon¹ odporno�æ na wstrz¹sy i wibracje.

8181

Dane techniczne
Funkcja prze³¹czania:
Pozorna gêsto�æ p³ywaka:
Zasilanie:

napiêcie:
pobór pr¹du:

Obci¹¿alno�æ styków:
napiêcie:

pr¹d:
Przy³¹cze procesowe:
Przy³acza elektryczne:

zasilanie:
wyj�cie przeka�nika:

¯ywotno�æ styków:
Stopieñ ochrony:
Materia³y:

obudowa i dekiel:
korpus i p³ywak:

Temperatura otoczenia:
Temperatura medium:

PP:
stal kwasoodporna:

Ci�nienie medium:
PP:

stal kwasoodporna:

przeka�nik ze stykami prze³¹cznymi NO/NC
0,7 [g/cm3] (warto�æ orientacyjna)
24 V DC
30 mA
max 250 V AC, max 30 V DC
max 3 A
G 3/4
wtyk M12
g³owiczka kablowa DIN 43650-A
100 000 cykli, wg normy VDE 0435
IP65
PC
PP lub stal kwasoodporna 304
-10...+80oC
-10...+80oC
-40...+120oC
poziomy pionowy
max 1 bar max 1 bar
max 5 bar max 10 bar

Wymiary (czujnik pionowy)

Wymiary (czujnik pionowy)

Specyfikacja 
Orientacja Materia³ korpusu i p³ywaka Nr identyfikacyjny 

PP (polipropylen) 438 497 B POZIOMY 
stal kwasoodporna 304 438 500 B 

PP (polipropylen) 438 503 V PIONOWY 
stal kwasoodporna 304 438 506 V 

G³owiczkê kablow¹ i wtyczkê nale¿y zamówiæ osobno. 
 

Pod³¹czenie elektryczne


