
Pojemnoœciowe czujniki poziomu CLM-36 zosta³y 
zaprojektowane do ci¹g³ego pomiaru poziomu cieczy oraz 
materia³ów sypkich w studniach, zbiornikach, zasobnikach, 
silosach itp.
Czujnik sk³ada siê z korpusu wykonanego ze stali 
nierdzewnej, od³¹czanego modu³u przetwornika oraz 
elektrody pomiarowej. Rodzaj u¿ytej elektrody jest 
uzale¿niony od typu medium, którego poziom chcemy 
mierzyæ. Elektroda pomiarowa wraz ze œcian¹ zbiornika 
(gdy mamy do czynienia z obiektem wykonanym ze stali) 
lub te¿ elektrod¹ referencyjn¹ (dla zbiornika wykonanego z 
dielektryka) stanowi¹ pojemnoœæ elektryczn¹, której wartoœæ 
jest proporcjonalna do poziomu mierzonego medium, 
znajduj¹cego siê pomiêdzy nimi. Mierzonym medium mo¿e 
byæ ka¿dy materia³ nieprzewodz¹cy, a w przypadku 
materia³ów przewodz¹cych istnieje koniecznoœæ u¿ycia 
elektrod pokrytych warstw¹ dielektryka np. PTFE. 
Wbudowany modu³ elektroniczny przetwarza 
pojemnoœciowy sygna³ pomiarowy na sygna³ pr¹dowy w 
standardzie 4-20 mA, który mo¿na przesy³aæ na du¿e 
odleg³oœci za pomoc¹ linii dwuprzewodowej. Czu³oœæ 
przetwornika mo¿na zmieniaæ w 8 zakresach pomiarowych, 
dziêki czemu istnieje mo¿liwoœæ wykalibrowania urz¹dzenia 
dla mediów o szerokim zakresie sta³ej dielektrycznej. 
Przetwornik ma równie¿ pe³n¹ kompensacjê pojemnoœci 
pocz¹tkowej (poziom min), a tak¿e ustawiania wartoœci 
maksymalnej pr¹du (poziom max), dziêki czemu mo¿na 
pracowaæ w pe³nym zakresie pr¹dowego sygna³u 
wyjœciowego.
Przetworniki CLM-36 oferowane s¹ w wielu wykonaniach 
sondy pomiarowej, wykonania specjalne do stref 
zagro¿onych wybuchem, do pracy w wysokich 
temperaturach, jak równie¿ dostêpnych jest kilka sposobów 
monta¿u czujnika.

Ceny oraz wykonania dostêpne na zapytanie.

pojemnoœciowy czujnik poziomu

zakres pomiaru od 0,2 do 20 m

temperatura medium do 200°C

wykonania EEx

CLM-36

Dane techniczne

Zasilanie: 9 - 36 V DC (EEx: 9 - 24 V DC)
B³¹d od zmian napiêcia zasilania: max. 0,3 mA / V
B³¹d temperaturowy: max. 0,05% / K
Zakres pomiarowy: 0,2 ÷ 20 m w zale¿noœci od elektrody
Czu³oœæ: 
Rezystancja wewnêtrzna: 
Sygna³ wyjœciowy: 4 - 20 mA w systemie dwuprzewodowym
Max. rezystancja obci¹¿enia wyjœcia: 750 W dla 24 V DC
Stopieñ ochrony: IP65
Zakres temp. pracy: -20 ÷ 60°C
Zakres temp. pracy elektrody: -40 do max. 200°C w zale¿noœci od wykonania
Zakres temp. otoczenia: -40 ÷ 85°C
Max. ciœnienie pracy: do 3 MPa

2Zalecany kabel przy³¹czeniowy: PVC 2 x 0,75 mm
Materia³ obudowy i elektrody: 
Os³ona elektrody: PE, PTFE, FEP w zale¿noœci od wykonania

50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 pF
1 MW / 250 VAC

1.4541 (AISI316); opcja: 1.4571 (AISI316Ti)

Przyk³adowe aplikacje

a) pomiar poziomu z wykorzystaniem elektrody prêtowej,
b) pomiar poziomu z wykorzystaniem elektrody linowej.

Wymiary

1. wersja z elektrod¹ prêtow¹

5. wykonanie do medium o wysokiej temperaturze

2. wersja z elektrod¹ prêtow¹ oraz elektrod¹ odniesienia

3. wersja z elektrod¹ linow¹

4. wersja z elektrod¹ linow¹ wraz z mocowaniem do dna zbiornika

1. 2. 3a.

4.

5.3b.

a) b)
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