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 OPTISWITCH 3000 

 

Wibracyjne sygnalizatory poziomu
dla materiałów sypkich 
 

 
 

 

• odporne mechanicznie widełki kamertonu 
• niewrażliwy na gromadzenie się osadu 
• nastawy bez konieczności wypełnienia zbiornika

 

 
 
 

• detekcja cząstek stałych w wodzie 
• bezobsługowość 
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W przypadku zastosowań urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem należy 
zapoznać się ze stosownymi instrukcjami uzupełniającymi. 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do obszarów Ex można znaleźć 
na stronie www.krohne-mar.com jak również są one dostarczane wraz z tymi wersjami 
urządzeń, które stosowane są w obszarach zagrożonych wybuchem. 
Należy ponadto uwzględnić stosowne przepisy i uregulowania, jak również zgodności 
i dopuszczenia typów - tak sygnalizatorów, jak i urządzeń zasilających. Sygnalizatory 
mogą pracować jedynie w obwodach iskrobezpiecznych. Wartości graniczne 
parametrów elektrycznych podane są w dokumentach dopuszczających. 
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1. Opis zasady działania 
 
OPTISWITCH jest sygnalizatorem poziomu wyposażonym w widełki kamertonowe – zaprojektowanym 
dla celów wykrywania poziomu w warunkach przemysłowych, w różnych obszarach procesów 
technologicznych, szczególnie tam, gdzie występuje konieczność wykrywania poziomu materiałów 
sypkich. 
Wibrujące widełki kamertonowe pobudzane są na drodze piezoelektrycznej i drgają z właściwą im 
mechaniczną częstotliwością rezonansową. Elementy piezoelektryczne mocowane są mechanicznie, 
nie podlegając tym sposobem wpływowi zmian temperatury. W przypadku zanurzenia wibrujących 
widełek w mierzonej substancji, zmienia się amplituda drgań. Zmiana ta wykrywana jest przez 
wbudowany oscylator i zamieniana na sygnał przełączenia. 
Typowe zastosowania obejmują: przepełnienie oraz ochronę przed suchym przebiegiem. Dzięki swej 
prostocie i odporności systemu pomiarowego, OPTISWITCH jest niemal niewrażliwy na chemiczne 
i fizyczne własności mierzonej substancji sypkiej. 
Urządzenie działa poprawnie nawet w warunkach silnych zewnętrznych wibracji i zmiany mierzonego 
produktu. 
 
Monitorowanie błędów 
Elektronika urządzenia monitoruje w sposób ciągły następujące parametry: 

• poprawna częstotliwość wibracji 
• przerwa w obwodach generatora piezoelektrycznego 

W przypadku wykrycia jednego z powyższych błędów, lub w przypadku utraty napięcia, elektronika 
przyjmuje zdefiniowany wcześniej stan przełączenia, np. zestyk przekaźnika wyłącza spod napięcia 
(warunek bezpieczny). 
 
 
Wykrywanie cząstek stałych w wodzie 
 
W przypadku wersji urządzeń OPTISWITCH 3100 C, 3200 C, 3300C – stosowanych do wykrywania 
substancji stałych w wodzie (opcja) element wibracyjny dopasowywany jest do gęstości wody. Podczas 
zanurzenia w wodzie (gęstość 1g/cm3) urządzenie sygnalizuje „brak substancji”. Jedynie w przypadku, 
gdy widełki kamertonu zostaną również pokryte substancją stałą (piasek, szlam itp.) urządzenie 
zasygnalizuje „obecność substancji”. 
 
OPTISWITCH 3100 C, 3200 C, 3300C 
 
Urządzenia te dostępne są w wersji standardowej – z przedłużeniem kablowym lub rurowym, oferując 
wybór różnorodnych przyłączy procesowych. Wykonane są w całości ze stali nierdzewnej i posiadają 
wszystkie standardowe dopuszczenia. 
Sygnalizatory OPTISWITCH są w znacznym stopniu niewrażliwe na własności produktu i nie muszą być 
regulowane. Stosowane są w temperaturach procesowych do 250 °C i ciśnieniach do 16 barów. 
Wykrywają substancje stałe charakteryzujące się gęstością (ciężarem właściwym) > 0.008 g/cm3. 
 
OPISWITCH 3000 C 
 
Różnicę pomiędzy sygnalizatorem OPTISWITCH 3000 C a wersjami 3100 C, 3200 C, 3300C stanowi 
proste, tworzywowe (plastikowe) przyłącze procesowe i ograniczona ilość opcji. Wersja 3000 C 
stosowana jest dla materiałów sypkich o gęstości (ciężarze właściwym) > 0.08 g/cm3. Dostępna jest 
jedynie w wersji gwintowej, z plastikową obudową i bez dopuszczeń. Najważniejszą cechą tej wersji jest 
jej niska cena. 
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1.1 Przykłady zastosowań 
 
Wykrywanie poziomu w silosie 
magazynującym granulat plastikowy 
 

 

Przetwarzanie plastiku 
 
 
 
Znaczna ilość końcowych produktów w przemyśle 
chemicznym występuje pod postacią proszków, granulatów 
lub pastylek. Proszki i granulaty plastikowe magazynowane 
są często w wysokich, wąskich silosach napełnianych 
pneumatycznie. 
Wibracyjne sygnalizatory poziomu, takie, jak OPTISWITCH 
dowiodły swej użyteczności w wykrywaniu poziomu 
materiałów plastikowych. Nawet w przypadku małych 
gęstości substancji (20 g/l) i zmiennych produktów, 
sygnalizacja jest precyzyjna i wiarygodna. 
Zalety: 

• widełki kamertonowe stosowane do gęstości < 20g/l 
• punkt sygnalizacji niezależny od rodzaju substancji 
• nastawa urządzenia bez konieczności wypełniania 

zbiornika 
 
 

 
Wykrywanie poziomu w silosie 
magazynującym materiały budowlane 
 

 

Przemysł materiałów budowlanych 
 
 
W silosach wielokomorowych przechowywane są materiały 
sypkie, takie jak cement, wapno i inne – tworzące bardzo 
wysoki poziom zapylenia podczas napełniania zbiornika. 
Zależnie od konsystencji materiału, podczas napełniania 
tworzą się różne stożki usypowe, a własności produktu 
zmieniają się, zależnie od jego rodzaju. 
OPTISWITCH oferuje dodatkową ochronę przed 
przepełnieniem. Giętki przewód, na którym zawieszone są 
widełki kamertonu zabezpiecza urządzenie przed bocznym, 
mechanicznym obciążeniem, powodowanym przez 
przesuwającą się w zbiorniku substancję. Nastawa przyrządu 
nie wymaga wypełnienia zbiornika. Ponieważ OPTISWITCH 
nie posiada praktycznie żadnych elementów ruchomych, nie 
występuje zjawisko naturalnego zużywania się elementów 
przyrządu. 
 
Zalety: 

• odporne mechanicznie widełki kamertonowe 
• wysoka odporność ścierna 
• niewrażliwość na gromadzenie się osadów 
• nastawa urządzenia bez konieczności wypełniania 

zbiornika 
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2. Przegląd dostępnych typów 
 
 
 
 
 
 

OPISWITCH 3000 C 
 

 
 
 

OPISWITCH 3100 C
 

 
 
 

OPISWITCH 3200 C 

 

OPISWITCH 3300 C

 
zastosowanie substancje sypkie substancje sypkie substancje sypkie substancje sypkie 
długość - - 0.3...80 m 0.3...6 m 
przyłącze 
procesowe 

gwint G1½”A gwint G1½”A, 
kołnierze 

gwint G1½”A, 
kołnierze 

gwint G1½”A, 
kołnierze 

temperatura 
procesowa 

-40...+80 °C -50...+150 °C 
-50...+250°C (z 
elementem 
dystansującym 
wysokotemperaturo
wym) 

-20...+80 °C 
 

-50...+150 °C 
-50...+250°C (z 
elementem 
dystansującym 
wysokotemperaturo
wym) 

ciśnienie 
procesowe -1...6 bar -1...16 bar -1...6 bar -1...16 bar 

wyjście 
sygnałowe 

wyjście 
przekaźnikowe, 
tranzystorowe, 
łącznik elektroniczny 
bezkontaktowy, 
wyjście 2-
przewodowe 

wyjście 
przekaźnikowe, 
tranzystorowe, 
łącznik elektroniczny 
bezkontaktowy, 
wyjście 2-
przewodowe 

wyjście 
przekaźnikowe, 
tranzystorowe, 
łącznik elektroniczny 
bezkontaktowy, 
wyjście 2-
przewodowe 

wyjście 
przekaźnikowe, 
tranzystorowe, 
łącznik elektroniczny 
bezkontaktowy, 
wyjście 2-
przewodowe 

odporność + ++ ++ ++ 
czułość - ++ ++ ++ 
osady ++ ++ ++ ++ 
długość 
montażowa 

 
+ + + + 
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Obudowa 

 
 
plastikowa           ze stali nierdzewnej        z aluminium 
 

Elektronika 

 
 
wyjście                       wyjście                     bezkontaktowy           wyjście 
przekaźnikowe           tranzystorowe           łącznik                       2-przewodowe 
                                                                    elektroniczny 
 

Czujniki 

 
 
widełki 
kamertonowe 
 

Dopuszczenia 

 
 
ochrona                     ochrona 
przeciwwybuchowa   przeciwwybuchowa 
(gaz)                           (pył) 
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3. Informacje montażowe 
 
Punkt 
przełączenia 

Ogólnie, sygnalizatory poziomu OPTISWITCH mogą być montowane w dowolnej 
pozycji. Montaż przeprowadza się w taki sposób, aby widełki kamertonu znajdowały 
się na wysokości żądanego poziomu przełączenia (sygnalizacji). 
 

Gniazdo Widełki kamertonu powinny w całości znajdować się wewnątrz (w obrysie) zbiornika, 
celem uniknięcia gromadzenia się na nich osadu. Należy zatem unikać montażu 
wewnątrz króćców wyprowadzonych poza obrys zbiornika. Uwagi te istotne są 
szczególnie w odniesieniu do produktów lepkich. 
 

Strumień 
wlotowy 

Montaż (lokalizację) należy przeprowadzić w taki sposób, by widełki kamertonu nie 
znajdowały się bezpośrednio w zasięgu strumienia wlotowego substancji. Jeśli nie ma 
innej możliwości lokalizacji, należy zastosować daszek ochronny nad lub przed 
(zależnie od potrzeby) widełkami kamertonu (np. L80 x 8 DIN 1028 – rys. część “a”). 
W przypadku substancji o własnościach ściernych, zaleca się sposób montażu 
pokazany na rysunku w części „b”. Kopiec tworzący się we wklęsłej przegrodzie 
zabezpiecza przed ścieraniem. 

  

 
Rys. 3 – montaż poziomy 
a. montaż wypukły 
b. montaż wklęsły 
 

montaż poziomy W celu uzyskania precyzyjnego punktu przełączenia (sygnalizacji), zaleca się montaż 
poziomy. Jednakże w przypadku, gdy położenie punktu przełączenia może posiadać 
tolerancję kilku centymetrów, zaleca się montaż skośny – z opuszczeniem widełek 
około 20° w kierunku dna zbiornika. Jest to najlepszy sposób uniknięcia gromadzenia 
się na widełkach osadu. 
 

stożek usypowy W przypadku silosów z materiałami sypkimi, mogą formować się na powierzchniach 
stożki usypowe, które mogą zmieniać punkty przełączenia. Należy zatem mieć na 
uwadze taką okoliczność. Zaleca się przy tym, by montować sygnalizator w takim 
miejscu, by pokazywał uśrednione wypełnienie zbiornika. 
Montaż sygnalizatora powinien również uwzględniać obecność innej aparatury 
i osprzętu samego zbiornika. 
W celu zminimalizowania błędów powstałych w wyniku formowania się stożków 
usypowych w zbiornikach cylindrycznych, sygnalizator powinien być montowany 
w odległości około 1/6 średnicy od ściany zbiornika. 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          KROHNE Polska Sp. z  o.o. 
 

 
                                              OPTISWITCH 3000 – wibracyjne sygnalizatory poziomu                       8 / 22 

  

 
 
Centralne (osiowe)  
napełnianie  
i opróżnianie zbiornika 
 
(rys. 4) 

 

 
 
Centralne (osiowe)  
napełnianie zbiornika 
 
Boczne opróżnianie zbiornika 
 
1. OPTISWITCH 
2. otwór do opróżniania zbiornika 
3. otwór do napełniania zbiornika 
 
(rys. 5) 

 

 
obciążenia rozciągające Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie przekroczyć 

dopuszczalnych obciążeń wywieranych na podwieszenie 
sygnalizatora – w przypadku ciężkich substancji i znacznej długości 
przewodu podwieszenia widełek kamertonu. Dopuszczalne 
obciążenie podane jest w danych technicznych w Dodatku.  

Inne elementy wykonawcze W przypadku obecności w zbiorniku elementów jego wyposażenia 
(mieszadła itp.) może dojść do wystąpienia znacznych sił bocznych 
działających na sygnalizator. W takim wypadku należy – zamiast 
montażu długich rur przedłużających (montaż sygnalizatora od góry) 
– rozważyć zastosowanie sygnalizatorów montowany w bocznej 
ścianie zbiornika w położeniu poziomym (OPTISWITCH 3000 C 
lub 3100 C). 

 
 
 
 



 
                                                          KROHNE Polska Sp. z  o.o. 
 

 
                                              OPTISWITCH 3000 – wibracyjne sygnalizatory poziomu                       9 / 22 

  

 
 Bardzo silne wibracje spowodowane występowaniem w zbiorniku 

urządzeń w rodzaju mieszaczy lub turbulencje spowodowane 
upłynnianiem (fluidyzacją) substancji mogą spowodować wibrację 
rury przedłużającej sygnalizatora. Spowoduje to z kolei powstanie 
silnych naprężeń w górnym spawanym przyłączu urządzenia. Z tego 
powodu, w przypadku znacznych długości rur przedłużających, 
należy przewidzieć ich dodatkowe mocowanie tuż nad widełkami 
kamertonu. 
 

 

W przypadku zastosowań sygnalizatora w obszarach zagrożonych 
wybuchem należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie 
urządzenia przed działaniem sił zginających, jakie mogą wystąpić 
w odniesieniu do rury przedłużającej urządzenia. 
 

Napełnianie zbiornika W przypadku montażu sygnalizatora w strumieniu substancji 
napełniającej zbiornik, może dojść do generowania niezamierzonych 
sygnałów. Zaleca się montaż urządzenia w lokalizacji „najbardziej 
spokojnej” – z dala od otworów wlotowych, mieszadeł itp. 

 
Rys. 6 
 

 

 
 

Przemieszczanie się substancji 
 
Rys. 7 
 
1. oznaczenie dla wersji  
    gwintowej 
2. kierunek ruchu substancji 
 

W przypadku ruchu substancji sygnalizator powinien zostać 
zamontowany w taki sposób, by powierzchnie widełek kamertonu 
były równoległe do kierunku przemieszczania się substancji. 
 

 
 

montaż blokowany OPISWITCH w wersji z rurą przedłużającą może być montowany 
z blokowaniem położenia (dla celu regulacji wysokości). Należy 
zapoznać się z informacjami dotyczącymi ciśnień. Montażu 
blokowanego nie stosuje się dla powlekanych wersji sygnalizatora. 
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Przegroda ochronna w celu 
zabezpieczenia sygnalizatora 
przed uszkodzeniem 
mechanicznym 

W przypadku zbiorników służących do przechowywania substancji 
w rodzaju żwiru, grysu lub w przypadku występowania 
gruboziarnistych osadów, sygnalizator powinien być chroniony 
za pomocą odpowiedniej przegrody. 
 

 
 

Ciśnienie / próżnia W przypadku występowania w zbiorniku nadciśnienia lub 
podciśnienia, przyłącze procesowe sygnalizatora powinno zostać 
stosownie uszczelnione. Przed montażem należy upewnić się, że 
materiał uszczelnienia jest dobrany właściwie – do rodzaju substancji 
i temperatury procesowej. 

 
 
4. Podłączenie elektryczne 
4.1 Przygotowanie do podłączenia 
 
 Uwagi dotyczące instrukcji bezpieczeństwa 

W każdym przypadku należy przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa: 
• podłączać tylko przy całkowicie odłączonym napięciu zasilania 

 

Instrukcje bezpieczeństwa w przypadku aplikacji Ex 
W przypadku instalacji urządzenia w obszarze zagrożonym wybuchem, należy przestrzegać 
stosownych przepisów i uregulowań oraz informacji zawartych w certyfikatach 
dopuszczających, dotyczących podzespołów czujnika i elementów zasilania. 

 Wybór zasilania 
Podłączyć zasilanie zgodnie z poniższymi schematami. Oscylator VB60R i VB60C 
zaprojektowano w klasie ochrony 1. W celu zachowania klasy bezwzględnie należy podłączyć 
przewód uziemienia do wewnętrznego zacisku uziemienia. Należy przestrzegać ogólnych 
warunków instalacji. Z zasady podłącza się sygnalizator OPTISWITCH do uziemienia zbiornika 
(PA), lub – w przypadku zbiorników plastikowych – do najbliższego potencjału ziemi. Ze strony 
obudowy – pomiędzy wpustami kablowymi znajduje się zacisk uziemienia. Połączenie to służy 
wówczas rozładowaniu potencjału elektrostatycznego. W zastosowaniach Ex, priorytet 
posiadają uregulowania dotyczące obszarów zagrożonych wybuchem.  
Specyfikacja dotycząca zasilania podana jest w danych technicznych w Dodatku. 

 Wybór przewodu 
OPTISWITCH podłączany jest za pomocą standardowego przewodu o okrągłym przekroju. 
Zewnętrzna średnica przewodu 5...9 mm zapewnia skuteczne uszczelnienie wpustu 
kablowego. W przypadku innej średnicy lub kształtu przekroju przewodu – zastosować 
odpowiednie uszczelnienie lub odpowiedni dławik kablowy. 

 

W obszarach zagrożonych wybuchem używać wyłącznie dopuszczonych przyłączy kablowych. 
Wybór przewodu dla zastosowań Ex 
Patrz – przepisy i uregulowania dotyczące instalacji Ex. 
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4.2 Okablowanie 
 
Wyjście przekaźnikowe 
Zaleca się taki rodzaj podłączenia sygnalizatora OPTISWITCH, 
by obwód sygnalizacyjny był otwarty w przypadku sygnału 
osiągnięcia poziomu, przerwy w linii lub uszkodzenia (warunek 
bezpieczny). 
Przekaźniki pokazano zawsze w warunkach braku działania. 
 
Rys. 9 
Schemat okablowania, obudowa jednokomorowa 
1. napięcie zasilające 
2. wyjście przekaźnikowe 
3. wyjście przekaźnikowe 
  
 
 
 
Wyjście tranzystorowe 
Zaleca się taki rodzaj podłączenia sygnalizatora OPTISWITCH, 
by obwód sygnalizacyjny był otwarty w przypadku sygnału 
osiągnięcia poziomu, przerwy w linii lub uszkodzenia (warunek 
bezpieczny). 
Urządzenie stosowane jest do sterowania przekaźnikami, 
stycznikami, zaworami magnetycznymi, lampkami 
sygnalizacyjnymi, sygnalizatorami dźwiękowymi oraz wejściami 
PLC. 
 
Rys. 10 
Schemat okablowania, obudowa jednokomorowa 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rys. 11 – podłączenie NPN 
 

 

Rys. 11 – podłączenie PNP 
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Bezkontaktowy przełącznik elektroniczny 
Zaleca się taki rodzaj podłączenia sygnalizatora OPTISWITCH, 
by obwód sygnalizacyjny był otwarty w przypadku sygnału 
osiągnięcia poziomu, przerwy w linii lub uszkodzenia (warunek 
bezpieczny). 
Przełącznik pokazano zawsze w warunkach braku działania. 
Urządzenie stosowane jest do sterowania przekaźnikami, 
stycznikami, zaworami magnetycznymi, lampkami 
sygnalizacyjnymi, sygnalizatorami dźwiękowymi itp. Nie wolno 
stosować go bez wewnętrznie podłączonego obciążenia – przy 
bezpośrednim podłączeniu do zasilania elektronika ulegnie 
uszkodzeniu. Ten rodzaj wyjścia nie nadaje się do podłączenia 
do niskonapięciowego wejścia PLC. 
Po odłączeniu obciążenia prąd własny czasowo obniża się do 
wartości poniżej 1 mA, powodując, że styczniki, których prąd 
podtrzymania jest niższy od stałego prądu własnego elektroniki 
zostają w sposób pewny wyłączone. 
Podczas użycia sygnalizatora OPTISWITCH, jako elementu 
systemu ochrony przed przepełnieniem (wg WHG), należy 
przestrzegać uregulowań zawartych w dopuszczeniu ogólnym. 
 
 
 

 

 
 

Rys. 13 
Schemat okablowania, obudowa 
jednokomorowa 
1. ekranowanie 
 

Wyjście 2-przewodowe 
Zaleca się taki rodzaj podłączenia sygnalizatora OPTISWITCH, 
by obwód sygnalizacyjny był otwarty w przypadku sygnału 
osiągnięcia poziomu, przerwy w linii lub uszkodzenia (warunek 
bezpieczny). 
Przy podłączeniu do urządzenia dopasowującego sygnał 
SU 501 dto. Ex czujnik zasilany jest przez podłączone 
urządzenie dopasowujące. Informacje dodatkowe podano 
w danych technicznych w Dodatku; dane techniczne dotyczące 
zastosowań Ex podano w dostarczonym podręczniku 
informacji dotyczących bezpieczeństwa. 
Należy zapoznać się i uwzględnić informacje podane 
w instrukcji montażu i eksploatacji urządzenia dopasowującego 
sygnał. Lista stosownych urządzeń dopasowujących sygnał 
podana jest w danych technicznych. 

 

 
 

Rys. 14 
Schemat okablowania, obudowa 
jednokomorowa 
1. zasilanie 
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5. Nastawa 
5.1 Nastawa – ogólnie 
 
 
 
Rys. 15 
Regulacja elementów modułu elektronicznego np. 
wyjścia przekaźnikowego (VB60R) 

1. potencjometr służący adaptacji punktu 
przełączenia (nie dotyczy sygnalizatora 
OPTISWITCH 3000 C ) 

2. przełącznik DIL dla nastawienia trybu 
3. zacisk uziemienia 
4. zaciski 
5. kontrolna sygnalizacja świetlna 

 

 
 

Adaptacja punktu przełączenia (1) 
 
OPTISWITCH 3100 C, 3200 C, 3300 C 
Adaptację punktu przełączenia do danego rodzaju substancji sypkiej przeprowadzić można przy użyciu 
potencjometru. Punkt przełączenia jest już wstępnie ustawiony i zaetykietowany – modyfikacji podlega 
jedynie w przypadkach specjalnych. 
OPTISWITCH ustawiony jest wstępnie na substancję sypką o gęstości > 0.02 g/cm3. W przypadku 
substancji bardzo lekkich należy obrócić potencjometr do skrajnej lewej pozycji (0.008...0.1 g/cm3). 
Dzięki temu widełki kamertonu staną się bardziej czułe – zdolne do wykrycia substancji bardzo lekkich 
w sposób bardziej wiarygodny. 
 
OPTISWITCH 3000 C 
OPTISWITCH 3000 C umożliwia wykrywanie substancji o gęstości (ciężarze właściwym) > 0.08 g/cm3. 
 
 
Nastawienie trybu (2) 
 
Przy pomocy nastawienia trybu (min / max) określić można warunki przełączania wyjścia. Można zatem 
nastawić żądany tryb następująco: max – wykrywanie lub zabezpieczenie przed przepełnieniem, min – 
wykrywanie lub ochrona przed suchym przebiegiem. 
 
 
Kontrolna sygnalizacja świetlna (5) 
 
Dioda wskazująca przełączenie 
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6. Dane techniczne 
 

Dane ogólne 
OPTISWITCH 3000 C 
 
Stal 316 L odpowiada stali 1.4404 lub 1.4435 

 

Materiały w kontakcie z produktem 
- przyłącze procesowe - gwint 
- widełki kamertonu 

 
PP 
316 L / 1.4462 (318 S 13) 

Materiały bez kontaktu z produktem 
- obudowa 
- pierścień uszczelniający między obudową i wiekiem 
- zacisk uziemienia 

 
plastikowa PBT (poliester) 
silikon 
stal nierdzewna 1.4571 (316Ti) / 316 L 

Waga 
 

1150 g 

OPTISWITCH 3100 C 
 

 

Materiały w kontakcie z produktem 
- przyłącze procesowe - gwint 
- przyłącze procesowe - kołnierz 
- uszczelnienie 
- widełki kamertonu 
- rura przedłużająca (OPTISWITCH 3300 C) ∅43 mm 

 
316 L 
316 L 
PUR, CR, NBR 
316 L / 1.4462 (318 S 13) 
316 L 

Materiały bez kontaktu z produktem 
- obudowa 
 
- pierścień uszczelniający między obudową i wiekiem 
 
- zacisk uziemienia 

 
plastikowa PBT (poliester), aluminiowa 
proszkowana, stal nierdzewna 316 L 
NBR (obudowa ze stali nierdzewnej), silikon 
(obudowa aluminiowa / plastikowa) 
stal nierdzewna 1.4571 (316Ti) / 316 L 

Waga: 
- OPTISWITCH 3100 C z obudową plastikową 
- OPTISWITCH 3100 C z obudową aluminiową 
- OPTISWITCH 3100 C z obudową ze stali nierdzewnej 

 
1150 g 
1950 g 
2300 g 

Maksymalne obciążenie boczne 
 

600 N 

OPTISWITCH 3200 C 
 

 

Materiały w kontakcie z produktem 
- przyłącze procesowe - gwint 
- przyłącze procesowe - kołnierz 
- uszczelnienie 
- widełki kamertonu 
- przewód do podwieszenia widełek kamertonu 

 
316 L 
316 L 
PUR, CR, NBR 
316 L / 1.4462 (318 S 13) 
PUR 

Materiały bez kontaktu z produktem 
- obudowa 
 
- pierścień uszczelniający między obudową i wiekiem 
 
- zacisk uziemienia 

 
plastikowa PBT (poliester), aluminiowa 
proszkowana, stal nierdzewna 316 L 
NBR (obudowa ze stali nierdzewnej), silikon 
(obudowa aluminiowa / plastikowa) 
stal nierdzewna 1.4571 (316Ti) / 316 L 

Waga: 
- OPTISWITCH 3200 C z obudową plastikową 
- OPTISWITCH 3200 C z obudową aluminiową 
- OPTISWITCH 3200 C z obudową ze stali nierdzewnej 
- przewód do podwieszenia widełek kamertonu 

 
1150 g 
1950 g 
2300 g 
165 g/m 

Maksymalne obciążenie rozciągające 3000 N 
Długość 0.3...80 m 
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OPTISWITCH 3300 C 
 

 

Materiały w kontakcie z produktem 
- przyłącze procesowe - gwint 
- przyłącze procesowe - kołnierz 
- uszczelnienie 
- widełki kamertonu 
- rura przedłużająca (OPTISWITCH 3300 C) ∅43 mm 

 
316 L 
316 L 
PUR, CR, NBR 
316 L / 1.4462 (318 S 13) 
316 L 

Materiały bez kontaktu z produktem 
- obudowa 
 
- pierścień uszczelniający między obudową i wiekiem 
 
- zacisk uziemienia 

 
plastikowa PBT (poliester), aluminiowa 
proszkowana, stal nierdzewna 316 L 
NBR (obudowa ze stali nierdzewnej), silikon 
(obudowa aluminiowa / plastikowa) 
stal nierdzewna 1.4571 (316Ti) / 316 L 

Waga: 
- OPTISWITCH 3300 C z obudową plastikową 
- OPTISWITCH 3300 C z obudową aluminiową 
- OPTISWITCH 3300 C z obudową ze stali nierdzewnej 
- rura przedłużająca (OPTISWITCH 3300 C) ∅43 mm 

 
1500 g 
1950 g 
2300 g 
2000 g/m 

Długość 
 

0.3...6 m 

 Wyjście 
 

Wyjście przekaźnikowe 
 

 

Wyjście wyjście przekaźnikowe (DPDT), 2 
nieuziemione zestyki jednoprzerwowe 
przełączne (SPDT). 

Napięcie załączenia 
- min 
- max 

 
10 mV 
253 VAC, 253 VDC 

Prąd przełączenia 
- min 
- max 

 
10 µA 
5 A AC, 1 A DC 

Zdolność wyłączania 
- max 

 
1250 VA, 50 W 

Materiał zestyków (zestyki przekaźnika) AgCdO – platerowane złotem 
Tryby (nastawiane) min / max 
Czas opóźnienia 
- podczas zanurzania widełek 
- podczas odsłaniania widełek 

 
ok. 0.5 s 
ok. 1 s 

 
Wyjście tranzystorowe 
 

 

Wyjście nieuziemione wyjście tranzystorowe, 
zabezpieczone przed przeładowaniem i stałym 
zwarciem. 

Prąd obciążenia max 400 mA 
Napięcie załączenia max 55 V DC 
Prąd blokowania < 100 µA 
Tryby (nastawiane) min / max 
Czas opóźnienia 
- podczas zanurzania widełek 
- podczas odsłaniania widełek 

 
ok. 0.5 s 
ok. 1 s 
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Bezkontaktowy przełącznik elektroniczny 
 

 

Wyjście Bezkontaktowy przełącznik elektroniczny 
Tryby (nastawiane) min / max 
Czas opóźnienia 
- podczas zanurzania widełek 
- podczas odsłaniania widełek 

 
ok. 0.5 s 
ok. 1 s 

 
Wyjście 2 – przewodowe 
 

 

Wyjście Wyjście 2 – przewodowe 
Sygnał wyjściowy 
- tryb minimum 
 
- tryb maksimum 
 
- sygnał błędu 

 
widełki odsłonięte – 16 mA ±1 mA 
widełki zanurzone –   8 mA ±1 mA 
widełki odsłonięte –   8 mA ±1 mA 
widełki zanurzone – 16 mA ±1 mA 
< 2 mA 

Tryby (nastawiane) min / max 
Czas opóźnienia 
- podczas zanurzania widełek 
- podczas odsłaniania widełek 

 
ok. 0.5 s 
ok. 1 s 

  
Warunki otoczenia 
 

Temperatura otoczenia na powierzchni obudowy 
Temperatura transportu i magazynowania 

-40...+70°C 
-40...+80°C 

 
OPTISWITCH 3000 C 
 

 

Parametr poziom substancji sypkich 
Ciśnienie procesowe -1...6 bar z PN 40 
Temperatura procesowa (OPTISWITCH – stal 316 L) -40...+80 °C 
Gęstość > 0.08 g/cm3 
Rozmiar granulatu ∅ max. 15 mm 
 
OPTISWITCH 3100 C, 3300 C 
 

 

Parametr poziom substancji sypkich 
Ciśnienie procesowe -1...6 bar z PN 40 
 

 

 
Rys. 16 
 

1. Temperatura produktu 
2. Temperatura procesowa 

 

Temperatura procesowa (OPTISWITCH – stal 316 L) -50...+150 °C 
Temperatura procesowa (gwintu lub kołnierza) z 
dystansującym elementem wysokotemperaturowym 
(opcja) 

-50...+250 °C 
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Rys. 17 
Temperatura otoczenia – procesu  

1. Temperatura produktu 
2. Temperatura procesowa 
3. Zakres temperatur z dystansującym 

elementem wysokotemperaturowym 
 

Gęstość > 0.008 g/cm3 
Rozmiar granulatu ∅ max. 15 mm 
 
OPTISWITCH 3200 C 
 

 

Parametr poziom substancji sypkich 
Ciśnienie procesowe -1...6 bar z PN 40 
Temperatura procesowa – OPTISWITCH – stal 1.4435 
(316 L) 

-20...+80 °C 

Gęstość > 0.008 g/cm3 
Rozmiar granulatu ∅ max. 15 mm 
  

Dane elektromechaniczne 
 

Wpust kablowy / wtyczka (zależnie od wersji) 
- obudowa jednokomorowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zaciski sprężynowe 

 
• 1 x wpust kablowy M20x1.5 (przewód 

– ∅5...9 mm), 1 x zatyczka 
zaślepiająca M20x1.5, dołączony 
1 x wpust kablowy M20x1.5 lub 

• 1 x wpust kablowy ½ NPT, 
1 x zatyczka zaślepiająca ½ NPT, 
1 x wpust kablowy ½ NPT lub 

• 1 x wtyczka M12x1, 1 x zatyczka 
zaślepiająca M20x1.5 

 
dla przekroju przewodu do 1.5 mm2 

  
Elementy nastawcze 
 

Wersje elektroniczne – wyjście przekaźnikowe, wyjście tranzystorowe, bezkontaktowy 
przełącznik elektroniczny 
Przełączenie trybu 
- min – detekcja lub ochrona przed suchym przebiegiem 
- max – detekcja lub ochrona przed przeładowaniem / przepełnieniem 
 
Wersje elektroniczne – wyjście 2 – przewodowe  
Przełączenie trybu 
- min   
 
- max  
 

 
widełki odsłonięte – 16 mA ±1 mA 
widełki zanurzone –   8 mA ±1 mA 
widełki odsłonięte –   8 mA ±1 mA 
widełki zanurzone – 16 mA ±1 mA 
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 Zasilanie 

 
Wyjście przekaźnikowe 
Rodzaj zasilania 

 
20...253 VAC, 50/60 Hz, 
20...72 VDC (przy U > 60 V DC maksymalna 
temperatura otoczenia wynosi 50°C) 

Pobór mocy 
 

1...8 VA (AC), ok. 1.3 W (DC) 

Wyjście tranzystorowe 
Rodzaj zasilania 

 
10...55 VDC 

Pobór mocy 
 

max. 0.5 W 

Bezkontaktowy przełącznik elektroniczny 
Rodzaj zasilania 

 
20...253 VAC, 50/60 Hz, 
20...253 VDC  

Prąd własny ok. 3 mA (przez obwód obciążenia) 
Prąd obciążenia 
- min 
- max 

 
10 mA 
400 mA (przy I > 300 mA maksymalna 
temperatura otoczenia wynosi 60°C) 
maksymalnie 4 A do 40 ms 

Wyjście 2 – przewodowe 
Rodzaj zasilania 

 
10...36 VDC (przez urządzenie 
przekształcające sygnał) 

  
Ochrona elektryczna 
 

Wersje elektroniczne – wyjście przekaźnikowe, bezkontaktowy przełącznik elektroniczny 
Stopień ochrony 
Kategoria przepięciowa 
Klasa ochrony 
 

IP 66 / IP 67 
III 
I 

Wersje elektroniczne – wyjście tranzystorowe, wyjście 2 – przewodowe  
Stopień ochrony 
Kategoria przepięciowa 
Klasa ochrony 

IP 66 / IP 67 
III 
II 

  
Dopuszczenia 
 

OPTISWITCH 3000 C nie posiada dopuszczeń 
OPTISWITCH 3100 C, 3200 C, 3300 C, 
wersje elektroniczne – wyjście przekaźnikowe, wyjście 
tranzystorowe, 
bezkontaktowy przełącznik elektroniczny 

ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 
 
 
ATEX II 1/2 D IP66 T   
ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 

OPTISWITCH 3100 C, 3200 C, 3300 C, 
wersja elektroniczna – wyjście 2 – przewodowe  

 
ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6+ 
ATEX II 1/2 D IP66 T6 
ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 
ATEX II 1/2 D IP66 T 
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Zgodność elektromagnetyczna (CE) 
 

Wersje elektroniczne – wyjście przekaźnikowe, wyjście tranzystorowe, wyjście 2 – przewodowe  
 
 
 

EMVG (89/336/EWG), Emisja: 
EN 61326: 1997 (klasa B), Podatność: 
EN 61326: 1997/A1: 1998 
 
NSR (73/23/EWG), EN 61010-1:2001 
 

Wersje elektroniczne –bezkontaktowy przełącznik elektroniczny 
 EMVG (89/336/EWG), Emisja: 

EN 61326/A1: 1998 (klasa B), Podatność: 
EN 61326: 1997/A1: 1998 
 
NSR (73/23/EWG), EN 61010-1:2001 

 
 
 
7. Wymiary 
 
 
Obudowa 
 
 

 
 
Rys. 18: Wersje obudowy (OPTISWITCH 3000 C jedynie z obudową plastikową) 
 
1. Obudowa plastikowa 
2. Obudowa ze stali nierdzewnej 
3. Obudowa aluminiowa 
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OPTISWITCH 3000 C 
 
 

 
 
 
Rys. 19:  
OPTISWITCH 3000 C – wersja gwintowa G1½” 

OPTISWITCH 3100 C 
 
 

 
 
 
Rys. 20:  
OPTISWITCH 3100 C – wersja gwintowa G1½” 
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OPTISWITCH 3200 C 
 

 
 

 
 
Rys. 21:  
OPTISWITCH 3200 C – wersja gwintowa G1½” 

OPTISWITCH 3300 C 
 

 
 

 
 
Rys. 22:  
OPTISWITCH 3300 C – wersja gwintowa G1½” 
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Przedłużenie dystansujące wysokotemperaturowe 
 
 

                           
 
 
Rys. 23:  
Przedłużenie dystansujące wysokotemperaturowe (jedynie dla OPTISWITCH 3100 C i 3200 C) 


