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  OPTISWITCH řada 5000 

 
Vibrační hladinové spínače pro kapaliny 
 
 

• vnitřní diagnostika 
• měření není ovlivněno změnami hustoty, 

vodivosti, odrazivosti a viskozity 
• pěna na hladině a změny tlaku a tepoty 

neovlivňují měření 
• odolnost vůči vnějším vibracím 

 
 

 
 

     
 

 

 Magneticko-indukční průtokoměry   
 Plováčkové průtokoměry   
 Hmotnostní průtokoměry   
 Ultrazvukové průtokoměry   
 Vírové průtokoměry   
 Proudoznaky   
 Hladinoměry   
 Tlak a teplota   
 Měření tepla   
 Komunikace   
 Spínače, čítače, zapisovače   
 Inženýrské systémy a řešení   
    
 Změna údajů vyhrazena   
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Aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 

Pro tyto aplikace platí pro certifikovaná zařízení zvláštní normy a předpisy, samostatné návody pro 
přístroje v tomto prostředí naleznete na adrese www.krohne-mar.com - Download Center, příp. si je 
můžete vyžádat v nejbližší pobočce firmy KROHNE. Snímače v jiskrově bezpečném provedení mohou být 
připojovány pouze k jiskrově bezpečným obvodům. Mezní hodnoty jsou uvedeny v příslušných 
certifikátech typu. 

Popis měřicího principu 
Hladinové spínače OPTISWITCH mají snímače s vibrující ladičkou a slouží k detekci výšky hladiny. Jsou určeny pro 
aplikace ve všech odvětvích průmyslu, především pro měření kapalin.  
Vibrující snímač (vidlička) je buzen piezoelektricky a kmitá s vlastní mechanickou rezonanční frekvencí. Piezokrystaly 
jsou uchyceny mechanicky a proto nemají omezení z hlediska teplotních rázů. Když je vibrující část ponořena do 
měřené kapaliny, dojde ke změně amplitudy vibrací. Tato změna je detekována vestavěným oscilátorem a převedena 
na výstupní signál. 
Typickými aplikacemi jsou ochrana proti přeplnění nebo chodu naprázdno. Díky robustnímu provedení a jednoduchému 
principu měření není spínač OPTISWITCH ovlivňován změnami chemických a fyzikálních vlastností měřené kapaliny. 
Pracuje správně i v prostředí se silnými vibracemi nebo při střídání médií v nádrži. 

Monitorování chyb 
Elektronika hladinového spínače OPTISWITCH neustále sleduje následující parametry: 
• silnou korozi nebo poškození vibrující vidličky 
• poruchu buzení 
• přerušení obvodu. 
Je-li detekována jedna z uvedených chyb nebo je-li přerušeno napájení, elektronika přejde do definovaného stavu, tj. 
relé se rozepne (bezpečnostní podmínka). 

Zkoušky správné funkce 
Pravidelně se opakující zkoušky slouží k odhalení případných nebezpečných chyb, které by jinak nebyly zjistitelné. 
Funkce přístroje se kontroluje pravidelně v odpovídajících intervalech. Zkoušky je možno provádět dvěma různými 
způsoby: 
• u přístrojů s dvouvodičovou elektronikou a oddělovacím napáječem pomocí testovacího tlačítka na napáječi 
• u přístrojů s dvouvodičovou elektronikou připojených k řídicímu systému krátkým přerušením propojovacího kabelu 

do řídicího systému. 

OPTISWITCH 5100 C, 5200 C 
Hladinové spínače OPTISWITCH jsou dodávány ve standardním (krátkém) provedení a v provedení s prodlouženou 
trubicí.  Oba typy představují vhodné přístroje pro celou řadu průmyslových aplikací díky různým variantám provozního 
připojení, krytu, elektroniky a materiálu snímače.  
Přístroje jsou schváleny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Funkce snímačů není ovlivněna změnami fyzikálních vlastností měřené kapaliny a při změně média není nutno provádět 
změnu nastavení přístroje.  
Mohou měřit kapaliny v rozmezí hustot od 500 do 2500 kg/m3. Spínače je možno v závislosti na dodaném provedení 
použít při provozních teplotách do 250°C a  provozních tlacích do 64 barů.  
Všechny moduly elektroniky jsou schváleny jako systémy na ochranu proti chodu naprázdno a proti přeplnění podle IEC 
61508 a 6151 a podle SIL 2, v zálohované verzi rovněž podle SIL 3. 

OPTISWITCH 5150 C, 5250 C 
Tyto hladinové spínače  mají leštěný povrch a sanitární připojení a jsou používány zejména ve farmacii, potravinářství a 
dalších aplikacích se zvýšenými nároky na hygienu provozu.  

Příklady aplikací 
• detekce výšky hladiny v zásobnících a reaktorech 
• detekce přítomnosti kapaliny v potrubí 
• ochrana proti přeplnění 
• ochrana proti chodu naprázdno 
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Přehled typů přístrojů 
 OPTISWITCH 5100 C, 5150 C OPTISWITCH 5200 C, 5250 C 
  

  

 

  

Aplikace kapaliny kapaliny 
Délka krátké provedení 0,8 až 6 m 
Provozní 
připojení 

závit G ¾“,  G1“, příruby, sanitární připojení závit G ¾“,  G1“, příruby, sanitární připojení 

Provozní teplota -50 ... +150°C, s adaptérem do 250°C 
v závislosti na materiálovém provedení 

-50 ... +150°C, s adaptérem do 250°C 
v závislosti na materiálovém provedení 

Provozní tlak -1 ... +64 bary -1 ... +64 bary 
Výstup signálu relé, tranzistorový výstup, elektronický spínač, 

dvouvodičový výstup, výstup dle NAMUR 
relé, tranzistorový výstup, elektronický spínač, 
dvouvodičový výstup, výstup dle NAMUR 

 
 
 
 
Kryt 

 
 

plast 

 
 

CrNi ocel 

 
 

hliník 

 

Elektronika 

 
reléový výstup 

 
tranzistorový výstup 

 
elektronický spínač 

 
dvouvodičový výstup 

 

 
výstup dle NAMUR 

   

Snímač 

 
vibrující vidlička 

   

Certifikát  

 
ochrana proti 

nebezpečí výbuchu 
plynů 
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Pokyny pro montáž 

Bod sepnutí 
Hladinové spínač OPTISWITCH lze namontovat téměř v libovolné poloze, vždy však tak, aby vibrující vidlička byla 
v požadované výšce sepnutí. Vibrační vidlička musí vyčnívat do nádrže, aby nedocházelo k vytváření nánosů na 
snímači. Z tohoto důvodu rovněž nepoužívejte dlouhé nátrubky pro příruby a závitová připojení, a to zejména pro 
snímače v krátkém provedení a v případě, že kapalina je přilnavá. 

Míchadla 
V nádržích s míchadly mohou na spínač působit velké boční síly. Proto v takových nádržích raději nepoužívejte snímače 
s většími délkami prodloužení trubice, raději prověřte možnost umístění krátkého provedení snímače z boku nádrže. 
Silné vibrace v nádrži způsobené míchadly nebo turbulencemi mohou rozkmitat trubici prodloužení snímače, což 
znamená zvýšené namáhání horního svaru. Proto je v takovém případě potřeba zajistit (pokud nelze zvolit umístění 
snímače z boku) vhodné uchycení trubice snímače těsně nad vidličkou. 

 

Výše uvedené pokyny je obzvláště důležité dodržovat v prostředí s nebezpečím výbuchu – ujistěte se, že 
na snímač nepůsobí žádné nežádoucí síly. 

Přítok kapaliny do nádrže 
Namontujte přístroj tak, aby vibrující vidlička nezasahovala přímo do proudu přitékající kapaliny. Je-li OPTISWITCH 
umístěn v místě přívodu měřené kapaliny, může docházet k chybné signalizaci výšky hladiny. Umístěte proto 
OPTISWITCH tam, kde na něj nebudou působit žádné rušivé vlivy – např. od násypného zařízení, míchadel apod. 

 

 
 

Pohyb kapaliny v nádrži 
Jestliže se měřená kapalina v nádrži pohybuje, měl by být hladinový spínač OPTISWITCH namontován tak, aby plocha 
vidličky byla rovnoběžná se směrem pohybu média. 

Objímka 
Hladinové spínače OPTISWITCH v provedení s prodlouženou trubicí mohou být namontovány s objímkou, která 
umožňuje nastavení výšky sepnutí. Věnujte pozornost informaci o tlaku na objímce. Objímku nelze použít pro 
povlakované snímače! 

Tlak/vakuum 
Provozní připojení musí být řádně utěsněno, pokud je v nádrži přetlak nebo podtlak. Před použitím se ujistěte, že těsnicí 
materiál odolává měřené kapalině a jejím výparům a snese požadovanou provozní teplotu. 
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Elektrické připojení 
 

 

 
Důležité upozornění: Před započetím práce vždy nejprve vypněte napájení! 
Dodržujte příslušné místní normy pro elektrické instalace a všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
 

 

V prostředí s nebezpečím výbuchu dodržujte příslušné speciální normy a pokyny, dbejte rovněž na 
dodržování pokynů a omezení obsažených v příslušných certifikátech typu pro hladinové spínače, 
napájecí zdroje a další příslušenství a zařízení. Používejte pouze certifikované kabely a příslušenství. 
 
 

Napájecí napětí 
Připojte napájecí napětí podle následujících schémat. Oscilátory SWE60R (reléový výstup) a SWE60C (elektronický 
spínač) jsou konstruovány pro třídu ochrany I, ostatní oscilátory pak pro třídu ochrany II. Proto je naprosto nezbytné 
připojit zemnicí vodič k vnitřní zemnicí svorce. Dodržujte platné bezpečnostní normy pro elektrické instalace. Hladinový 
spínač OPTISWITCH se zpravidla připojuje k zemi (PA) nádrže, u plastových nádrží pak k nejbližšímu zemnicímu 
potenciálu. Zemnicí svorka se nachází na boční straně krytu mezi kabelovými vývodkami. Toto připojení slouží ke svodu 
elektrostatického náboje. U aplikací v prostředí s nebezpečím výbuchu platí přednostně příslušné normy pro instalace 
v tomto prostředí. 
Podrobnosti o napájecím napětí jsou uvedeny  v kapitole Technické údaje. 
 

Volba připojovacího kabelu 
Hladinové spínače OPTISWITCH se připojují pomocí standardního kabelu s kruhovým průřezem. Vnější průměr kabelu 
5 až 9 mm zaručuje  správné utěsnění kabelu ve vývodce. Použijete-li kabel s jiným průměrem nebo průřezem, použijte 
odpovídající vývodku. 
 

Schémata zapojení 

Reléový výstup 
Doporučuje se připojit OPTISWITCH tak, aby byl spínací obvod rozpojený v případě signalizace hladiny, přerušení 
obvodu nebo poruchy (bezpečnostní podmínka).  
Relé jsou vždy zobrazena rozpojená. 
 
 

 

 

 
Oscilátor s reléovým výstupem 
1  signalizační LED  
2  přepínač DIL pro nastavení režimu spínání 
3  přepínač DIL pro nastavení citlivosti 

 
Schéma zapojení reléového výstupu 
1 reléový výstup 
2 reléový výstup  
3 napájecí napětí 
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Tranzistorový výstup 
Doporučuje se připojit OPTISWITCH tak, aby byl spínací obvod rozpojený v případě signalizace hladiny, přerušení 
obvodu nebo poruchy (bezpečnostní podmínka). 
Přístroj se používá pro ovládání  relé, stykačů, solenoidových ventilů, výstražné signalizace a vstupů do řídicího 
systému. 
 
 

 
 

 
funkce NPN 

 
funkce PNP 

Oscilátor s tranzistorovým výstupem 
1  signalizační LED  
2  přepínač DIL pro nastavení režimu spínání 
3  přepínač DIL pro nastavení citlivosti 
 

Schéma zapojení tranzistorového výstupu 

Elektronický spínač 
Doporučuje se připojit OPTISWITCH tak, aby byl spínací obvod rozpojený v případě signalizace hladiny, přerušení 
obvodu nebo poruchy (bezpečnostní podmínka). Elektronický spínač je vždy zobrazen rozpojený. Přístroj se používá 
pro ovládání  relé, stykačů, solenoidových ventilů, výstražné signalizace apod. Nesmí být provozován bez sériově 
připojené zátěže, protože elektronika by se při připojení přímo k napájení zničila. Není vhodný pro připojení 
k nízkonapěťovým řídicím systémům. 
Proud po vypnutí zátěže krátkodobě klesne pod 1 mA, aby se relé, jejichž přídržný proud je nižší než konstantní vnitřní 
proud elektroniky, spolehlivě vypnula. 
Je-li OPTISWITCH použit jako součást systému na ochranu proti přeplnění (WHG), dodržujte rovněž pokyny uvedené 
v příslušném certifikátu typu. 
 
 

 
 

 

Oscilátor s elektronickým spínačem 
1  signalizační LED  
2  přepínač DIL pro nastavení režimu spínání 
3  přepínač DIL pro nastavení citlivosti 
 

Schéma zapojení s elektronickým spínačem 
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Dvouvodičový výstup 
Doporučuje se připojit OPTISWITCH tak, aby byl spínací obvod rozpojený v případě signalizace hladiny, přerušení 
obvodu nebo poruchy (bezpečnostní podmínka). 
Připojení oddělovacího napáječe SU 501 viz samostatný montážní návod. Hladinový spínač je napájen přes připojený 
napáječ.  Další podrobnosti viz Technické údaje a samostatný návod pro SU 501, informace o přístrojích do prostředí 
s nebezpečím výbuchu viz příslušný návod s označením Ex. 
 
 

 
 

 

Oscilátor s dvouvodičovým výstupem 
1  signalizační LED  
2  přepínač DIL pro nastavení citlivosti 
 

Schéma zapojení - dvouvodičový výstup 

Výstup podle NAMUR 
Pro připojení oddělovacího napáječe podle NAMUR (IEC 60947-5-6, EN 50227). Další podrobnosti viz Technické údaje. 
 
 

 
 

 

Oscilátor s výstupem podle NAMUR 
1  signalizační LED  
2  přepínač DIL pro inverzi charakteristiky 
3  přepínač DIL pro nastavení citlivosti 
4  tlačítko pro simulaci 
 

Schéma zapojení – výstup podle NAMUR 
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Nastavení 

Základní informace 
 
 

 
 
Ovládací prvky modulu elektroniky, např. reléový výstup (SWE60R): 
1 signalizační LED – signalizuje stav přístroje  
2 přepínač DIL pro nastavení režimu spínání 
3 přepínač DIL pro nastavení citlivosti 
 

Nastavení citlivosti - úprava bodu sepnutí 
Přepínačem DIL (3) je možno změnit bod sepnutí ze standardního nastavení pro měření kapalin s hustotou nad         
700 kg/m3 na nastavení pro měření kapalin s hustotou od 500 do 700 kg/m3. 
Nastavení polohy bodu sepnutí platí pro vodu – tj. pro hustotu cca 1000kg /m3. Pro kapaliny s jinou hustotou se bod 
sepnutí posouvá v závislosti na hustotě směrem ke krytu nebo ke konci vidličky. 
 

Nastavení režimu spínání 
Pomocí přepínače DIL (2) pro nastavení režimu je možno nastavit požadovaný režim spínání výstupu. A/max. = detekce 
maxima nebo ochrana proti přeplnění, B/min = detekce minima nebo ochrana proti chodu naprázdno. U přístrojů 
s dvouvodičovým výstupem se nastavení režimu provádí na oddělovacím napáječi. 
 

Elektronika s výstupem podle NAMUR 
Tlačítko pro simulaci se nachází na horní ploše oscilátoru. Pro jeho stisknutí použijte vhodný předmět – např. 
šroubovák, pero apod. Je-li tlačítko stisknuto, simuluje se přerušení obvodu mezi snímačem a navazujícím přístrojem. 
LED na přístroji zhasne. Je-li tlačítko stisknuto, měřicí systém musí signalizovat výpadek signálu a přejít na indikaci 
poruchy. 
Mějte na paměti, že pokud je tlačítko stisknuto, jsou aktivována navazující zařízení. Pomocí tohoto tlačítka je možno 
ověřit správnou funkci celého systému. 
 
Dalším přepínačem je možno u přístrojů s výstupem dle NAMUR provádět inverzi funkce. Je možno zvolit 
charakteristiku klesající (poloha spínače max.) nebo rostoucí (poloha spínače min.). Na výstupu je pak odpovídající 
proud. 
 
Režimy 
• min. – stoupající charakteristika (velký proud, je-li spínač ponořen) 
• max. – klesající charakteristika (malý proud, je-li spínač ponořen) 
Pro aplikace podle WHG musí být přepínač DIL nastaven na max. 
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Technické údaje 

Všeobecné údaje 
Materiál 316 L odpovídá CrNi oceli 1.4404 nebo 1.4435 
Materiály ve styku s médiem 
- provozní připojení – závitové 
- provozní připojení – příruba 
 
- těsnění 
- vibrující vidlička 
- prodloužení trubice ∅ 21,3 mm 

 
CrNi ocel 316L, Hastelloy C4 (2.4602) 
CrNi ocel 316L, CrNi ocel 316L plátovaná Hastelloy C4, smaltovaná ocel, CrNi 
ocel 316L s povlakem ECTFE, CrNi ocel 316L s povlakem PFA  
Viton, Kalrez 6375 a EPDM 
CrNi ocel 316 L (1.4462) 
CrNi ocel 316L, Hastelloy C4 (2.4602), Hastelloy C4  se smaltem, CrNi ocel 316L 
s povlakem ECTFE, CrNi ocel 316L s povlakem PFA 

Ostatní materiály 
- kryt  
- těsnění krytu 
- průhledítko 
- zemnicí svorka 
- teplotní adaptér (na přání) 
- plynotěsný prostup (na přání) 

 
plast PBT, hliníkový odlitek s nátěrem, CrNi ocel 316L 
NBR (kryt z CrNi oceli), silikon (ostatní kryty) 
PMMA (Makrolon) 
CrNi ocel 316L 
CrNi ocel 316L 
CrNi ocel 316L / sklo 

Délka snímače 
OPTISWITCH 5100 C, 5150 C  
OPTISWITCH 5200 C, 5250 C: 
- CrNi ocel 316L, Hastelloy C4 
- Hastelloy C4 se smaltem 
- CrNi ocel 316L s povlakem ECTFE 
- CrNi ocel 316L s povlakem PFA 

 
viz Rozměry 
 
80 až 6000 mm 
80 až 1500 mm 
80 až 3000 mm 
80 až 3000 mm 

Hmotnost 
- s plastovým krytem 
- s hliníkovým krytem 
- s ocelovým krytem 
- prodloužení trubice  

 
760 g  
1170 g  
1530 g  
cca 110 g / 1 m 

Jakost povrchu snímače 
- standard 
- sanitární provedení  
- sanitární provedení (3A) 

 
Ra cca 3,2 μm 
Ra < 0,3 μm 
Ra < 0,8 μm 

Provozní připojení 
- závitové 
- přírubové 
- sanitární 

 
G ¾“, ¾“ NPT, G1“, 1“ NPT 
od DN 25 
šroubení DN 40 PN 40, Tri-Clamp 1“, Tri-Clamp 1 ½“ PN 10, kónus DN 25 PN 40, 
Tuchenhagen Varivent DN 50 PN 10 

Povlaky  
- ECTFE 
- PFA 
- smalt 

 
cca 0,5 až 0,8 mm 
cca 0,3 až 0,5 mm 
cca 0,8 mm 

Plynotěsný prostup (na přání) 
netěsnost 
odolnost vůči tlaku 
sanitární připojení 

 
< 10-6 mbar l/s 
PN 64 
šroubení DN 40 PN 40, Tri-Clamp 1“, Tri-Clamp 1 ½“ PN 10, kónus DN 25 PN 40, 
Tuchenhagen Varivent DN 50 PN 10 

Přesnost 
 

Hystereze 
Časová konstanta 
Frekvence 

cca 2 mm při montáži ve svislé poloze 
cca 500 ms 
cca 1200 Hz 
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Provozní podmínky 

Teplota prostředí u krytu elektroniky -40 ... +70°C 
Teplota při dopravě a skladování -40 ... +80°C 
Provozní tlak -1 ... 64 bary  
Provozní teplota standard pro materiál 
snímače CrNi ocel 316 L / Hastelloy C4 

 
-50 ... +150°C 

Provozní teplota s teplotním adaptérem 
- snímač CrNi ocel 316 L/Hastelloy C4 
- snímač smaltovaný 
- snímač s povlakem ECTFE 
- snímač s povlakem PFA 

 
-50 ... +250°C 
-50 ... +200°C 
-50 ... +150°C 
-50 ... +150°C 

 

Diagram teplota okolí – teplota měřeného média 
1 teplota měřeného média 
2 teplota okolí 
3 rozsah provozních teplot při použití teplotního adaptéru 

Teplotní šoky bez omezení 
Dynamická viskozita 0,1 ... 10000 mPa.s (pro hustotu média 1000 kg/m3) 
Hustota média standard 700 ... 2500 kg/m3, lze přepnout na 500 ... 700 kg/m3 

Certifikáty 
Systémy na ochranu proti přeplnění podle WHG 
EEx (ATEX)  ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6  

ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 
ATEX II 1/2D IP6X T 
ATEX II 3G EEx nL IIC T6 
jiné na přání 

Certifikace CE 
- EMC (směrnice 89/336/EWG) 
- zařízení nízkého napětí (směrnice 

73/23/EWG) 

 
emise: EN 61326/A1:  1998 (class B), citlivost: EN 61326: 1997/A1: 1998 
 
EN 61010-1: 2001 

Výstupy 

Reléový výstup  
Typ výstupu reléový výstup DPDT, 2 plovoucí přepínací kontakty 
Spínané napětí min. 10 mV, max. 253 V stř, 253 V ss 
Spínaný proud min. 10 μA. max. 5 A (stř.), 1 A (ss) 
Vypínací výkon max. 1250 VA, 50 W 
Materiál kontaktů pozlacený  AgCdO  
Programovatelné režimy min. / max. 
Zpoždění  ponořený cca 0,5 s; v atmosféře  cca 1 s 
Napájecí napětí 20 ... 253 Vstř, 50/60 Hz, 20 ... 72 Vss (pro U > 60 V musí být max. teplota okolí 

50°C) 
Příkon 1 ... 8 VA (Ustř), cca 1,3 W (Uss) 

Tranzistorový výstup  
Typ výstupu tranzistorový plovoucí výstup, s trvalou ochranou proti přetížení a zkratu 
Spínané napětí max. 55 Vss 
Proud zátěží  max. 400 mA 
Blokovací proud  < 100 μA 
Programovatelné režimy min. / max. 
Zpoždění  ponořený cca 0,5 s; v atmosféře  cca 1 s 
Napájecí napětí 10 ... 55 Vss  
Příkon max. 0,5 W 
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Elektronický spínač  
Typ výstupu bezkontaktní elektronický spínač 
Programovatelné režimy min. / max. 
Zpoždění  ponořený cca 0,5 s; v atmosféře  cca 1 s 
Napájecí napětí 20 ... 253 Vstř, 50/60 Hz, 20 ... 253 Vss  
Požadavky na vnitřní proud cca 3 mA (přes obvod zátěže) 
Proud zátěží min. 10 mA, max. 400 mA (pro I > 30 mA musí být max. teplota okolí 60°C) max.  

4 A do 40 ms  

Dvouvodičový výstup  
Typ výstupu dvouvodičový výstup 
Výstupní signál 
- režim min. 
- režim max. 
- signalizace chyb 

 
snímač vynořený – 16 mA ± 1 mA, snímač ponořený – 8 mA ± 1 mA 
snímač vynořený – 8 mA ± 1 mA, snímač ponořený – 16 mA ± 1 mA 
< 2 mA 

Programovatelné režimy (přes napáječ 
SU 501) 

 
min. / max. 

Zpoždění  ponořený cca 0,5 s; v atmosféře cca 1 s 
Napájecí napětí 10 ... 36 Vss (přes oddělovací napáječ) 

Výstup dle NAMUR  
Typ výstupu výstup podle doporučení NAMUR 
Odběr proudu 
- klesající charakteristika 
- stoupající charakteristika 
- signalizace chyb 

 
≥ 2,2 mA vynořený  / ≤ 1 mA ponořený  
≤ 1 mA vynořený / ≥ 2,2 mA ponořený  
≤ 2 mA 

Připojený systém vyhodnocení systém zpracování podle NAMUR IEC 60947-5-6 (EN 50227 / DIN 19234) 
Programovatelné režimy (výstup lze 
nastavit pro stoupající nebo klesající 
charakteristiku) 
- min. 
- max. 

 
 
 
stoupající charakteristika (velký proud při ponoření) 
klesající charakteristika (velký proud při vynoření) 

Napájecí napětí (standardní char.) pro připojení k napáječi  podle NAMUR IEC 60947-5-6, cca 8,2 V 
Napětí v rozpojeném obvodu  U0 = cca 8,2 V 
Proud nakrátko  IU = cca 8,2 mA 

Připojení kabelů 
Kabelová vývodka / zástrčka  
(v závislosti na provedení) 

• 1 x kabelová vývodka M20x1,5 (prům. kabelu 5 až 9 mm), 1x záslepka 
M20x1,5  

nebo 
• 1x vývodka 1/2“ NPT, 1x záslepka ½“ NPT 
nebo 
• 1x zástrčka M12x1, 1x záslepka M20x1,5 

Pružné svorky pro průřez vodičů do 1,5 mm2 

Ovládací prvky 
Signalizační LED LED pro signalizaci stavu sepnutí  
Přepínač hustoty média  přepínání mezi režimy měření hustoty 500 ... 700 kg/m3 a nad 700 kg/m3 
Přepínač režimu provozu  
- reléový a tranzistorový výstup, 

elektronický spínač 
 
- dvouvodičový výstup (přes 

oddělovací napáječ SU 501) 

 
 
A: detekce maxima nebo ochrana proti přeplnění  
B: detekce minima nebo ochrana proti chodu naprázdno 
 
A: snímač vynořený – 8 mA ± 1 mA, snímač ponořený – 16 mA ± 1 mA 
B: snímač vynořený – 16 mA ± 1 mA, snímač ponořený – 8 mA ± 1 mA 

Inverze charakteristiky (výstup NAMUR) 
- max. 
- min. 

 
stoupající charakteristika (velký proud, je-li spínač ponořen) 
klesající charakteristika (malý proud, je-li spínač ponořen) 

Ochranná opatření  
Krytí IP 66 / IP 67 
Kategorie přepětí III 
Třída ochrany  
- tranzistorový, dvouvodičový a 

NAMUR výstup 
- reléový výstup, elektronický spínač 

 
 
II 
I 
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Rozměry 

Kryty 
 

 
 
Dodávaná provedení krytů elektroniky  
1 .. plastový kryt 
2 ... kryt z CrNi oceli 
3 ... hliníkový kryt  
 
 

OPTISWITCH 5100 C, 5150 C 
 

 
 
1  závit 
2  Tri-Clamp 
3  kónus DN 25 
4  šroubení DN 40 
5  příruba 
6  plynotěsný prostup 
7  teplotní adaptér 
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OPTISWITCH 5200 C, 5250 C 
 

 
 
1 závit 
2 Tri-Clamp 
3 kónus DN 25 
4 šroubení DN 40 
5 příruba 
6 plynotěsný prostup 
7 teplotní adaptér 
L = délka snímače, viz Technické údaje 
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Teplotní adaptér 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodej a servis v České republice  Internet: http://www.krohne.cz, www.krohne.com (česky a anglicky) 
KROHNE CZ spol. s r.o. 
sídlo společnosti: 
Soběšická 156 
638 00 Brno 
tel.: 05/455 32 111, 452 200 92 
fax: 05/452 200 93 
e-mail: brno@krohne.cz 

KROHNE CZ spol. s r.o. 
pracoviště Praha: 
Žateckých 22 
140 00 Praha 4 
tel.: 02/612 228 54-5 
fax: 02/612 228 56 
e-mail: praha@krohne.cz 

KROHNE CZ spol. s r.o. 
pracoviště Ostrava: 
Koláčkova 12 
724 00 Ostrava - Stará Bělá 
tel.: 069/671 40 04 
fax: 069/671 41 87 
e-mail: ostrava@krohne.cz 

 


