
CLS-53-dat-1.2

Kapacitní snímač cLs – 53n

•	 Pro	limitní	snímání	sypkých,	kusovitých	
a	extrudovaných	materiálů

•	 Jednoduché	nastavování	pomocí	
magnetického	pera

•	 Dvouvodičové	připojení	přímo	do	obvodu	
stykače	nebo	relé

•	 Široký	rozsah	napájecího	napětí																				
(20	až	250	V	AC/DC)

•	 Optická	indikace	stavu	pomocí	LED

Kapacitní	snímač	CLS®	je určený k limitnímu snímání sypkých materiálů v zásobnících, kontejnerech, silech apod. Možnost 
provozu na síťové napájecí napětí umožňuje použítí snímače k přímému vyhodnocování obsahu peletek, detekci dřevěných 
štěpek, obilovin, granulátů apod. Výstup snímače je realizován bezkontaktním elektronickým spínačem. Citlivost a výstupní 
režim (zapnuto /  vypnuto při poklesu hladiny) lze jednoduše nastavit přiložením magnetického pera na citlivou plošku snímače. 
Připojení je dvouvodičové, realizované prostřednictvím konektoru (DIN 43650), přímo do obvodu stykače nebo relé.

ZáKLadní technicKé údaje

Napájecí napětí  20 ÷ 250 V AC / DC

Proudová zátěž    - min
- max

  4 mA
300 mA

Proudový odběr - rozepnutý stav max. 1,5 mA

Výstupní režimy nastavitelné  O / C

Max. zbytkové napětí v sepnutém stavu 6 V

Max. spínací frekvence 0,5 Hz

Rozsah pracovních teplot -20 až +60°C

Krytí    - hlavice
  - konektor 

IP67
IP65, IP 67

Max. průřez připojovacích vodičů 3 x 1,5 mm2

Materiál pouzdra plast PP a HDPE

Hmotnost cca. 105 g

RoZměRový náKRes

G 1 1/2''

25
 

 2
2 

  2
5

eLeKtRicKé připojení

Fázový vodič (resp. kladný pól v případě stejnosměrného napá-
jení) se připojuje na svorku L (+U), nulový vodič (záporný pól) 
na svorku N (0 V). Svorka    se připojuje na uzemění. Připojení 
k napájecí síti lze realizovat pouze přes pojistku nebo jistič. Sní-
mač není vhodný pro přímé připojení na binární vstup řídicího 
systému.

N (0 V)

L (U+) 

pohled na konektor

pojistka

relé / stykač
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CLS-53-dat-2.2

Jestliže snímač nerozezná horní a dolní mez nebo dojde k chybě při nastavení, začne kontrolka "STATE"	v krátkých intervalech 
nepřetržitě blikat. V takovém případě nastavení opakujte, popřípadě zvažte vhodnost aplikace.

nesprávné	nastavení:	

nastavení snímače

Nastavení se provádí přiložením magnetického pera MP  – 8 (součástí dodávky) na citlivou plošku "SENSE" označenou "set	ON" 
nebo "set	OFF"	umístěnou vedle konektoru. Tímto způsobem se nastavuje citlivost na měřené médium a současně režimy	"O" 
(při poklesu hladiny rozepnuto) nebo "C"	(při poklesu hladiny sepnuto). Přiložení magnetického pera je indikováno 4 krátkými 
probliknutími kontrolky "STATE". 

režim	O: 

režim	C:	

Sepnutý stav snímače je indikován trvalým svitem kontrolky "STATE".

U prázdné nebo částečně zaplněné nádrže (hladina pod spodním okrajem snímače), přiložíme na cca. 3 sec. magne-
tické pero MP – 8 na ciltlivou plošku "SENSE" označenou "set	OFF".  Jakmile se zaplní nádrž k horní hraně snímače, 
přiložíme magnetické pero po stejně dlouhou dobu (3 sec.) na citlivou plošku "SENSE" označenou "set	ON". Kontrolka 
"STATE" bude svítit.

U prázdné nebo částečně zaplněné nádrže (hladina pod spodním okrajem snímače), přiložíme na cca. 3 sec. magne-
tické pero MP – 8 na citlivou plošku "SENSE"	označenou "set	ON". Jakmile se zaplní nádrž k horní hraně snímače, 
přiložíme magnetické pero po stejně dlouhou dobu (3 sec.) na citlivou plošku "SENSE" označenou "set	OFF". Kontrolka	
"STATE" zhasne.

Detekce různých druhů elektricky vodivých i nevodivých sypkých materiálů (peletky, dřevěné štěpky, granuláty, obiloviny, písek, 
štěrk apod.) v nejrůznějších kovových a plastových zásobnících, kontejnerech, silech.

obLasti použití

char. rozměr

CLS	–	53						–	SAC

Způsob Značení

provedení:

N		- normální - do prostředí bez nebezpečí výbuchu

příKLad spRávného oZnačení

CLS – 53N  – SAC

přísLušenství

standardní – v ceně snímače volitelné – za příplatek

•	 1x magnetické pero MP – 8
•	 1x těsnění
•	 1x připojovací konektor s krytím IP65

•	 připojovací konektor s krytím IP67

CLS a Dinel jsou registrované ochranné známky společnosti Dinel s.r.o.

Luboš
Obdélník


