
DLS-dat-1.9

Kapacitní  hladinové  sníma e  DLS-27

Kapacitní hladinové sníma e DLS-27 jsou ur eny k limitnímu snímání hladiny kapalných a sypkých látek v nádržích, trubkách, 
zásobnících, silech, jímkách, apod.
Sníma e jsou vyráb ny v n kolika modifi kacích snímacích elektrod - ty ové, prutové a lanové. Elektrody mohou být potaženy 
izolací, což má význam pro zabezpe ení funk nosti v p ípad  ulpívajících, elektricky vodivých a agresivních médií.
K dispozici jsou mechanické p ipojení se závitem  M27x2 resp. G3/4" nebo bezzávitové Triclamp.
Elektrické p ipojení je ve variant  s pevn  p ipojeným kabelem nebo s konektorem.
Provedení výstup  m že být NPN, PNP nebo NAMUR.
Dle pracovních prostor  lze rozlišit variantu N do prostor  bez nebezpe í výbuchu, variantu Xc do prostor  s ho la-
vým prachem, variantu Xi do výbušných prostor  a variantu XiM, která je ur ena pro použití v podzemních ástech dol  a 
povrchových instalací t chto dol , kde je pravd podobnost vzniku ohrožení metanem nebo ho lavým prachem - viz technická data.
Na zadní stran  sníma e jsou pod krycími šroubky nastavovací trimry k nastavení citlivosti a hystereze sníma e. Nastavení 
hystereze, tedy  pásma neur itého stavu mezi sepnutím a rozepnutím sníma e, lze využít ke zvýšení odolnosti proti rušení, proti 
vlivu zvln ní hladiny, nebo pro jednoduchou regulaci hladiny pomocí jediného svisle umíst ného sníma e.
Vedle nastavovacích prvk  je rovn ž umíst na signaliza ní LED ervené barvy.

Provedení a pracovní prost edí   ( SN EN 60079-10, SN EN 60079-14, SN EN 50281-1-2)      
DLS-27N(T)                                                                                                                                        bez nebezpe í výbuchu
DLS-27Xc           II1/2D T77°C                                                                                                 elektrodová ást                 zóna 20
                                                                                                                                     hlavice                                zóna 21
DLS-27Xi            II1GDT76°CEXiaIIBT6       s JB nap. jednotkou (NSSU, NDSU, NLCU)      celý sníma            zóna 0, zóna 20
DLS-27XiT         II1/2GDT76°CEXiaIIBT6    s JB nap. jednotkou (NSSU, NDSU, NLCU)      elektrodová ást   zóna 0, zóna 20

                  hlavice             zóna 1, zóna 21
DLS-27XiM         I M2 Ex ia I     s JB nap. jednotkou s galvanickým odd lením (NSSU, NDSU, NLCU) 

Napájecí nap tí                                                                           DLS-27N / Xc                                                  7 ÷ 36 V DC
                                                                                                    DLS-27Xi / XiM                              8 ÷ 9Vss       (max. 12V)
Proudový odb r         LED          nesvítí / svítí                           DLS-27N / Xc                                                          3/7 mA
                                                                                                    DLS-27Xi / XiM                                        1mA /  2,2 mA
Výstupní spínací proud (výstup NPN, PNP)                                                                                                      max. 200 mA
Mezní provozní parametry  - var. Xi, XiM                                                       Ui=12VDC,  Ii=15mA,  Pi=45mW, Ci=15nF, Li=10uH
Zpožd ní výstupního signálu vzhledem k aktivaci elektrody                                                                                           0,2 s
Vstupní odpor / elektrická pevnost                (elektroda - pouzdro)                                                                1 M  / 1 kV AC
Odd lovací kapacita / elektrická pevnost      (pouzdro - napájecí p ívody)             DLS-27N / Xc              47 nF / 200 V AC

  DLS-27Xi / XiM           2,7 nF / 500 V AC
Rozsah pracovních teplot           okolí / m ené látky                DLS-27N                                     -20 až +80 °C / -20 až +85 °C
                                                                                                    DLS-27Xi / XiM                            -20 až +75 °C / -20 až +85 °C
                                                                                                    DLS-27Xc                                     -20 až +70 °C / -20 až +70 °C
                                                                                                    DLS-27T-10, 11, 20, 30              -20 až +75 °C /-30 až +200°C
                                                                                                    DLS-27T-21, 31, 40                    -20 až +75 °C /-30 až +120°C
Max. rozsah teplot okolí v prostoru zóna 0                                                                                                       -20 až +60 °C
Krytí                                                                                                                                                                                 IP 67
Tlaková odolnost                                                                        DLS-27N / Xi / XiM / Xc                                            3 MPa
                                                                                                    DLS-27T            p i +100 °C                                0,6 MPa

  p i +180 °C                                0,1 MPa
Kabel                                                                                           DLS-27N / Xc                                PVC           3 x 0,5 mm2

DLS-27Xi                                       PVC         2 x 0,75 mm2

Délka kabelu                                                                               var. B         standard 2 m                       (na p ání do 30 m)
Hmotnost sníma e   bez elektrody              (v . 2 m kabelu)    DLS-27N / Xi / XiM / Xc                                      cca 0,4 kg
                                                                                                    DLS-27T                                                           cca 0,7 kg

Použité materiály:                     pouzdro                                                     nerez W.Nr. 1.4301 (AISI 304)        na p ání 1.4571
                                                    izola ní pr chodky, izolace ty ových a prutových elektrod                                       PTFE
                                                    izolace lanové elektrody                                                                                      polyolefi n

Hladinový sníma  DLS-27 pracuje na kapacitním principu. To znamená, že elektroda sníma e tvo í vzhledem k pouzdru 
(a následn  vzhledem ke st nám nádoby, trubky, vzhledem k podlaze nebo okolnímu terénu) kapacitor neboli kondenzátor. 
Velikost kondenzátoru je dána rozm ry elektrody a dielektrickými vlastnostmi okolního média (permitivitou). Dojde-li 
ke zm n  hladiny média - úplnému nebo áste nému zaplavení nebo zasypání elektrody, pop . zm n  typu média, dojde 
ke zm n  velikosti kapacity. Tato zm na je vyhodnocena elektronikou ve sníma i a projeví se zm nou stavu na výstupu.

Základní technická data

Popis

Princip funkce
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P ipojení sníma

DLS-27N---N-

Poznámky k p ipojení : 
1)  Sníma  s výstupem NPN, PNP 
lze zat žovat pouze odporovou nebo 
induktivní zát ží. Výstup sníma e je 
opat en impulsní ochranou proti zkratu a 
kapacitní zát ž (> cca 100nF) a zát že
s malým klidovým odporem (žárovky) 
vyhodnocuje jako zkrat.
2)  P ipojovací kabel doporu ujeme vést 
odd len  od silových rozvod  a silných 
zdroj  elektromagnetického rušení 
(imulsní m ni e, motory). 
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DLS-27N---P-

DLS-27Xi---R-

Pohled zevnit  na svorky zásuvky 

ELWIKA 4012 K PG7

Zadní strana sníma e

hystereze

LED
citlivost

kabelová vývodka 
nebo konektor

Nastavení

Základní citlivost a hystereze je z výroby nastavena a vyhovuje pro v tšinu aplikací.
Citlivost se nastavuje trimrem umíst ným na zadní stran  pouzdra pod levým šroubovým  uzáv rem.  Otá ením  doprava 
(ve smyslu  pohybu hodinových  ru i ek) se citlivost  sníma e snižuje, opa ným sm rem se citlivost zvyšuje.
Je-li snímané médium k dispozici p ed uvedním do provozu, je vhodné provést individuální nastavení:
     1, sníma  aktivujeme zasypáním (zaplavením)  celé elektrody nebo její ásti.
     2, snižujeme citlivost (otá ením trimru doprava)
     3, nastavíme 0,5 - 1 otá ku trimru doleva od bodu, kdy sníma  p estane reagovat na zaplavení.
     4, provedeme ov ení funkce.
Takto lze docílit nejvyšší odolnosti v i usazeninám.
Není-li médium p edem k dispozici, ponechá se základní nastavení od výrobce a po ur ité dob  provozu (po usazení ne 
istot), se provede p ípadná korekce.

Hystereze se nastavuje trimrem umíst ným pod pravým šroubovým uzáv rem. Otá ením  doprava (ve smyslu pohybu 
hodinových  ru i ek) se hystereze  sníma e zvyšuje, opa ným sm rem se hystereze snižuje. ím menší je hystereze, tím 
v tší citlivost sníma e lze nastavit, ovšem za cenu snížení odolnosti proti rušivým vliv m. Pro b žné aplikace je optimální 
hystereze 1/4 až 3/4 otá ky trimru pro nastavení citlivosti.

typ sníma e prahová citlivost hystereze rozsah regulace citlivosti teplotní stabilita min. rel. permitivita 

DLS-27_ _-10 0,1 pF 0,1 - 2 pF min 8 pF (1 ot = 1pF)  ± 0,004 pF.K-1 1,4 - 1,5

DLS-27_ _-11 0,2 pF 0,2 - 4 pF min 20 pF (1 ot = 2 pF)  ± 0,007 pF.K-1 5

DLS-27_ _-20 0,1 pF 0,2 - 3 pF min 15 pF (1 ot = 1,5 pF)  ± 0,006 pF.K-1 1,3

DLS-27_ _-21 0,3 pF 0,3 - 6 pF min 30 pF (1 ot = 3 pF)  ± 0,01 pF.K-1 4

DLS-27_ _-30 0,2 pF 0,2 - 4 pF min 20 pF (1 ot = 2 pF)  ± 0,01 pF.K-1 1,6

DLS-27_ _-31 0,3 pF 0,2 - 5 pF min 25 pF (1 ot = 2,5 pF)  ± 0,01 pF.K-1 5

DLS-27_ _-40 0,3 pF 0,2 - 6 pF min 20 pF (1 ot = 2 pF)  ± 0,01 pF.K-1 2

Parametry citlivosti

DLS-27Xc--B-N-

DLS-27Xc--B-P-

A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 509 01 Nová Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz



DLS-dat-3.9

Poznámka k obrázku: pro snímání  min. 
hladiny doporu ujeme použít sníma
s výstupem v klidu rozepnutým - NO, 
PO, RO. Je to z bezpe nostních 
d vod  - event. porucha sníma e
nebo kabeláže se projeví shodn  jako 
havarijní stav hladiny. Analogicky pak 
pro max. hladinu doporu ujeme výstupy 
v klidu sepnuté - NC, PC, RC. 

funkce stav hladiny stav výstupu LED
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DLS-27N---O-
DLS-27Xc--B-O-
sepnut

DLS-27Xi---RO-
v tší proud

DLS-27Xi---RO-
menší proud

DLS-27Xi---RC-
v tší proud

DLS-27Xi---RC-
menší proud

Správná funkce sníma

Ochrana, bezpe nost, kompatibilita a nevýbušnost

Hladinový sníma  je vybaven ochranou proti poruchovému nap tí na elektrod , p epólování a krátkodobému p ep tí
napájecího nap tí, proti proudovému p etížení a zkratu na výstupu.

Ochrana p ed nebezpe ným dotykem je zajišt na bezpe ným nap tím dle SN 33 2000-4-41. 
Elektromagnetická kompatibilita je zajišt na souladem s normami SN EN 55022/B, SN EN 61326-1, SN EN 61000-
4-2, SN EN 61000-4-3, SN EN 61000-4-4, SN EN 61000-4-5, SN EN 61000-4-6.
Nevýbušnost provedení DLS-27Xi je ov ena FTZÚ-AO 210 Ostrava - Radvanice protokol . FTZÚ 02 ATEX 0234X.
Nevýbušnost provedení DLS-27Xc je ov ena FTZÚ-AO 210 Ostrava - Radvanice protokol . FTZÚ 04 ATEX 0238X.

P íslušenství

standardní - v cen  sníma e

ke každému sníma i   - 1 ks t sn ní (bezazbestové), jiná t sn ní jsou možná na p ání (PTFE, Al, apod.)

ke  každé dodávce lib. varianty (na každých 5 ks) 
                                    - 1 ks nastavovací šroubovák

volitelné - p íplatek (viz katal. list p íslušenství)

                                    - kabel (nad standardní délku 2 m)
                                     - p ipojovací konektor - ELWIKA
                                     - ocelový návarek ON-27x2
                                     - nerezový návarek NN-27x2
                                     - upev ovací matice UM-27x2 (nerez)

DLS-27N---O-
DLS-27Xc--B-O-
vypnut

DLS-27N---C-
DLS-27Xc--B-C-
sepnut

DLS-27N---C-
DLS-27Xc--B-C-
vypnut
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- k limitnímu snímání hladiny
   elektricky nevodivých kapalin
   a sypkých látek
-  neizolovaná ty ova elektroda

DLS-27-10

DLS-27-11

- k limitnímu snímání hladiny
   elektricky vodivých kapalin
- krátká, izolovaná elektroda

P ehled jednotlivých variant

-  k limitnímu snímání sypkých 
   látek a elektricky nevodivých 
   kapalin
- prodloužená izolace ty ové
   elektrody

-  k limitnímu snímání    
   elektricky vodivých kapalin
- zcela izolovaná ty ová elektroda 

DLS-27-20

DLS-27-21

-  k limitnímu snímání kapalin 
   a sypkých látek
- prutová neizolovaná   
   demontovatelná elektroda

-  k limitnímu snímání elektricky   
   vodivých kapalin 
- zcela izolovaná prutová elektroda

DLS-27-30

DLS-27-31

A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 509 01 Nová Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz



DLS-dat-5.9

DLS-27-40

-  k limitnímu snímání kapalin a sypkých látek
- záv sná lanová elektroda s izolovaným lanem a neizolovaným závažím

DLS-27----Cl

-  varianta sníma e s bezzávitovým    
   procesním  p ipojením Triclamp 
-  vhodná pro potraviná ské a farmaceutické
   aplikace
-  konkrétní použití je ur eno základní 
   variantou sníma e

-  varianta pro vysoké teploty
-  ke snímání horkých materiál  s teplotami do 200°C 
-  oblasti použití, elektrické parametry a p ipojení  jsou shodné se základními typy (DLS-27N, DLS-27Xi)
-  nerezový trubkový nástavec zajiš uje tepelné odd lení pouzdra s elektronikou

DLS-27T
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Sníma  se montuje p ímo do plášt  nádrže, zásobníku, i jímky shora nebo šikmo zboku bu  pomocí návarku, nebo 
upev ovací matice.
V nekovových zásobnících doporu ujeme montáž sníma e na pomocnou kovovou elektrodu o ploše min. 5 dm2.

Je ur en k univerzálnímu použití ve svislé poloze ke snímání elektricky vodivých i nevodivých kapalin a sypkých materiál .
Elektrodu sníma e není vhodné umis ovat do uzav ených nádob (zásobník ) kde dochází k intenzivní kondenzaci vodních 
par. Na elektricky vodivou kapalinu sníma  zareaguje p i dotyku konce elektrody. K reakci na elektricky nevodivou kapalinu, 
i sypkou látku, je zapot ebí 5 ÷ 20 % zaplavení elektrody podle nastavené citlivosti sníma e a permitivity snímaného 

materiálu.

DLS-27-30

Je ur en ke snímání zejména sypkých materiál  s nízkou specifi ckou hmotností a permitivitou (cement, vápenný hydrát, 
mouka) a dále tam, kde se p edpokládají prom nlivé vlastnosti snímaného materiálu (popílek, d ev né piliny, krmné sm si).
Je možno jej rovn ž použít ke snímání elektricky nevodivých kapalin, které obsahují malá množství vody (do 2%) pop .
jiných ne istot - nap . rostlinné oleje, zkapaln ný propan apod.
Sníma  s elektrodou delší než 300 mm doporu ujeme umístit pouze do svislé polohy.

Sníma   se montuje p ímo do plášt  nádrže i zásobníku (do E300 zboku, šikmo zboku, nad E300 shora) bu  pomocí 
ocelových návark  nebo upev ovacích matic. P i montáži je zapot ebí minimalizovat "hluché" prostory kolem elektrody, ve 
kterých by  se mohl usazovat snímaný materiál (viz apliak ní doporu ení).
V nekovových zásobnících doporu ujeme montáž sníma e na pomocnou kovovou elektrodu o ploše min. 4 dm2.

DLS-27-20

Je ur en pro limitní snímání hladiny elektricky vodivých kapalin (vody a vodních roztok , kal , vápenného mléka, apod.). 
Sníma  reaguje na úplné nebo áste né zaplavení snímací elektrody (dle nastavené citlivosti). ím je citlivost nižší, tím je 
vyšší odolnost sníma e proti ne istotám a ulp lým zbytk m materiálu. Sníma  s délkou elektrody do 200 mm lze znecitliv t i 
na úplné zaplavení vodou, proto jej lze provozovat ve vodorovné poloze. Ve svislé poloze lze sníma  provozovat s libovolnou 
délkou do 1000 mm.

Sníma   se montuje p ímo do plášt  nádrže ve vodorovné nebo svislé poloze pomocí ocelového pop . nerezového 
návarku.

DLS-27-21

Sníma   se montuje p ímo do plášt  nádrže i zásobníku (nejlépe zboku) bu  pomocí ocelových návark  nebo upev ovacích
matic. P i snímání látek s malou permitivitou v nekovových zásobnících doporu ujeme montáž sníma e na pomocnou 
kovovou elektrodu o ploše min. 2 dm2.

Je vyráb n s elektrodami délky 50 mm a 100  mm. Kratší verze E50 je vhodná pro isté elektricky nevodivé kapaliny 
(hydraulické a topné oleje, benzín, nafta, ap.). Verze E100 je ur ena pro neulpívající sypké materiály (plastové granuláty,písek, 
cukr,  zrniny,  prací prášky, ap.) a pro mírn  zne išt né elektricky nevodivé kapaliny (mazací a rostlinné oleje).

Je ur en pro limitní snímání hladiny elektricky vodivých kapalin (vody a vodních roztok ).
Lze jej rovn ž použít k indentifi kaci rozhraní mezi kapalinami o rozdílné permitivit  (nap . olej - voda).

Sníma   se montuje p ímo do plášt  nádrže i do trubky ve vodorovné poloze (zboku) pomocí ocelového pop . nerezového 
návarku.

DLS-27-10

DLS-27-11

Použití a instalace jednotlivých variant

DLS-27-31
Je ur en ke snímání elektricky vodivých kapalin - voda a vodní roztoky r zných chemikálií. Elektrodu sníma e je možno 
umis ovat do uzav ených nádob (zásobník ), otev ených kanál  a jímek. Na hladinu elektricky vodivé kapaliny sníma
zareaguje po 2 ÷ 20 % zaplavení elektrody podle nastavené citlivosti sníma e.

Sníma  se montuje shora bu  p ímo do plášt  nádrže i zásobníku, nebo do otev ených (betonových, plastových) jímek 
pomocí návark  nebo upev ovacích matic.
P i instalaci sníma e do otev ených jímek je nutno zajistit elektricky vodivé spojení pouzdra sníma e se snímanou kapalinou. 
Lze využít kovové konstrukce, armování, i jiné pomocné elektrody.
Je-li zapot ebí snímat agresivní médium  v uzav ené plastové nádob , je nutno pouzdro sníma e p ipojit na vn jší pomocnou 
elektrodu, jejiž konstrukci doporu ujeme projednat na naší adrese.
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Je ur en ke snímání elektricky vodivých i nevodivých kapalin a sypkých materiál  ve v tších hloubkách - nap . jímky na 
odpadovou vodu, šachty, studny, zásobníky cementu, písku, št rku, apod. Elektrodu sníma e není vhodné umis ovat do 
uzav ených nádob (zásobník ), kde dochází k intenzivní kondenzaci vodních par. Na elektricky vodivou kapalinu sníma
zareaguje p i dotyku konce elektrody. K reakci na elektricky nevodivou kapalinu, i sypkou látku, je zapot ebí 5-20 % 
zaplavení elektrody podle nastavené citlivosti sníma e a permitivity snímaného materiálu.

Sníma  se instaluje ve svislé poloze p ímo do plášt  zásobníku nebo jímky. U otev ených (betonových) jímek lze montáž 
provést na pomocnou kovovou konstrukci vodiv  spojenou se snímanou látkou. K montáži je možno využít dodávaných 
návark , nebo upev ovacích matic.

DLS-27-40

-DLS-27

druh výstupu: N - NPN - otev ený kolektor
        P - PNP - otev ený kolektor
        R - NAMUR (zm na napájecího proudu)

základní
rozm r
závitu

- -

zp sob p ipojení:   B - kabelová vývodka (nutno udat délku kabelu)  
C - konektor (konektorová zásuvka není sou ástí

                                       sníma e- viz katal. list p íslušenství)

typ a provedení elektrody
10  - válcová, neizolovaná délky 50 nebo 100 mm
11  - válcová, izolovaná (délka 30 mm)
20  - ty ová, áste n  izolovaná - délky 0,1 ÷ 1 m
21  - ty ová, izolovaná - délky 0,1 ÷ 1 m
30  - prutová, neizolovaná (demontovatelná) - délky 0,1 ÷ 3 m
31  - prutová, izolovaná - délky 0,1 ÷ 3 m
40  - lanová, záv sná s izolací lana - délky 1 ÷ 6 m

E xxxx délka elektrody v mm

provedení:
N          -  normální - do prostor  bez   
                 nebezpe í výbuchu
Xc         -  do prostor  s ho lavým prachem
Xi         -  nevýbušné - jiskrov  bezpe né -   
                 do výbušných prostor
XiM       -  pro použití v d lním prost edí
NT, XiT -  vysokoteplotní

stav výstupu p i neaktivované elektrod  : O - vypnut (R - menší proud)
C - sepnut (R - v tší proud)

Zp sob zna ení

-

procesní p ipojení: M - metrický závit M-27x2 G - trubkový závit G3/4" 
Cl - Triclamp

DLS-27N-10-C-NC-G E50  
DLS-27NT-30-B-PO-M E1000 kabel 7 m
DLS-27Xi-21-C-RO-Cl E250
DLS-27Xc-20-B-PC-M E150 kabel 5 m

P íklady správného ozna ení

Poznámka: Varianta Xc se vyrábí pouze s kabelovou vývodkou "B"

1. Nevadí kapacitním sníma m DLS prašnost uvnit  zásobníku?
Nevadí. Prašnost stejn  jako ulp né zbytky elektricky nevodivého materiálu kapacitu elektrody tém  neovlivní. Ta 
se zm ní až s p íchodem masy materiálu. Jiná je situace p i obalení elektrody (izola ní pr chodky) sm sí prachu 
a zkondenzované vodní páry. Tyto p ípady lze ešit vhodným výb rem typu sníma e a správným nastavením 
citlivosti.
2. Reaguje sníma  DLS na p nu na hladin ?
Existují r zné p ny a kapacitní sníma e na n  r zn  reagují. Pokud je základem p ny elektricky vodivý roztok 
(nap . pivo), lze sníma e DLS využít k její detekci, ale lze je rovn ž u init na takovou p nu necitlivé (volba typu, 
nastavení citlivosti). Na p nu z elektricky nevodivých látek (rostlinné oleje) sníma e DLS nejsou citlivé.

asté dotazy:

Aplika ní doporu ení
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DLS-dat-8.9

Sníma e p i bo ní montáži je nutno umístit tak, 
aby nebyly v p ímém toku materiálu - sypké látky 
nebo kapaliny.

vlevo - správn
vpravo - chybn

Všech
sníma
umíst ných
zboku

Grafi cké znázorn ní problematiky Týká se sníma Doporu ení - poznámka

DLS-27_-10,
20

Montáž ochranné st íšky- doporu uje se 
v  p ípadech, kdy by mohl svislý posuv materiálu 
mechanicky poškodit snímací elektrodu - abrazivní 
materiály, sypké materiály vytvá ející bloky, kusové 
materiály

Všech
sníma
umíst ných
zboku

P i montáži do bo ní st ny je nutno se vyvarovat 
dlouhým nátrubk m, kde by mohlo docházet 
ke  shromaž ování materiálu - viz obr. vpravo.
Doporu ujeme sníma  namontovat tak, aby celá 
elektroda a izolace byly uvnit  zásobníku viz obr. 
vlevo.

DLS-27_-10,
20

P i montáži do šikmé st ny zásobníku je rovn ž
nutno eliminovat dlouhé nátrubky a omezit tak 
usazování materiálu. P íklad nevhodné montáže 
- vpravo.
Vlevo - vhodná montáž na pomocnou kolmou 
plošku.
V n kterých p ípadech je p ípustná i varianta 
na spodním obrázku - ovšem pouze pro typ 
DLS-27_-10, a pouze pro materiály zaru en
sypké.

DLS-27_-10,
11, 21

P i montáži do trubky  je zapot ebí volit  vnit ní
pr m r trubky tak, aby byla zabezpe ena minimální 
vzdálenost vnit ních st n od elektrody (5 mm).

Všech
sníma
umíst ných
shora

P i svislé montáži  lze sníma e montovat 
do otev ených, uzav ených i tlakových nádrží. 
Uvedené vzdálenosti jsou vztaženy k délce 
elektrody (delší z elektrod).

!
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DLS-dat-9.9

P isvislé montáži obzvlášt  na stávajících nádržích 
je nutno volit délku nátrubku pokud možno co 
nejkratší, aby zde nedocházelo ke kondenzaci par, 
pop ípad  k usazování ne istot.
vlevo - nevhodné ešení,         vpravo - vhodn jší

Podobná situace je p i svislé montáži v betonových 
stropech sil. Otvor, jímž prochází elektroda, by 
m l
mít pr m r alespo  50 mm (podle síly stropu).

Všech
sníma
umíst ných
shora

Grafi cké znázorn ní problematiky Týká se sníma Doporu ení - poznámka

DLS-27_-20, 21, 
30,31

Montáž do pomocné m rné nádobky - doporu uje 
se dodržet pr m r nádobky.

DLS-27_- 30 V p ípad montáže ve svislé poloze ke snímání 
elektricky nevodivých kapalin (nap . v betonových 
záchytných jímkách) je vhodné konec elektrody 
ohnout do pravého úhlu. Docílí se tím zvýšení citlivosti 
v míst  ohybu.
Je-li p edpokládaným médiem pouze voda nebo vodní 
roztoky, pak nemá ohyb smysl (sníma  reaguje na 
dotek konce elektrody). Je-li z ejmý vliv pov trnostních 
podmínek na elektrodu (vítr, déš , sníh) doporu ujeme 
použít variantu sníma e s izolovanou elektrodou 
(21 nebo 31).

DLS-27_-20,
21, 31

P i montáži shora lze využít nastavitelné hystereze 
k jednoduché  (mén  p esné) dvoustavové regulaci 
výšky hladiny mezi min. a max. hodnotou. Výška 
obou hladin je regulovatelná nastavením citlivosti 
sníma e. Rozdíl mezi min. a max. hladinou se 
nastavuje zm nou hystereze.

V p ípad  umíst ní sníma e ve svislé poloze ve 
venkovním prost edí nebo v p ípad  zvýšeného 
mechanického namáhání kabelu doporu ujeme na 
kabel instalovat ochrannou hadici.

Varianta "B" 
s kabelovou 
vývodkou a 
pevn  p ipojeným
kabelem

PVC hadice 15/10 mm

hadicová spona kabel

Aplika ní doporu ení
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