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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 cieczy. 
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 cieczy, 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 cieczy. 
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 
• silna korozja lub uszkodzenie widełek kamertonu 
• 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). 
 
Kontrola poprawnego funkcjonowania 
 
Cykliczna kontrola funkcjonowania urządzenia pozwala na wykrywanie potencjalnie groźnych błędów – 
takich, które w innym przypadku byłyby niedostrzegalne. Funkcjonowanie urządzenia musi zatem 
podlegać regularnej kontroli, przeprowadzanej w odpowiednich odstępach czasu. Istnieją dwie różne 
możliwości przeprowadzenia testu kontrolnego: 
 
OPTISWITCH wyposażony w elektronikę 2-przewodową, w połączeniu z modułem dopasowującym 
sygnał: 
• Przycisk testu na urządzeniu dopasowującym sygnał. 
 
OPTISWITCH wyposażony w elektronikę 2-przewodową, w połączeniu ze sterownikiem PLC: 
• Chwilowe odłączenie przewodu prowadzącego od sygnalizatora do PLC. 
 
OPTISWITCH 5100 C, 5200 C 
Urządzenia te dostępne są w wersji standardowej oraz z przedłużeniem rurowym, oferując wybór 
różnorodnych przyłączy procesowych, rodzajów obudowy i wersji elektroniki. Posiadają wszystkie 
aktualnie stosowane dopuszczenia. Widełki mogą podlegać polerowaniu – dla potrzeb aplikacji w 
przemyśle spożywczym.  
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 64 barów. 
Wykrywają ciecze charakteryzujące się gęstością (ciężarem właściwym) od 0.5 do 2.5 g/cm3. 
Wszystkie moduły elektroniki kwalifikowane są jako elementy systemu ochrony przed przepełnieniem i 
suchym przebiegiem, wg IEC 61508 oraz 61511 wg SIL 2 – w wersjach nadmiarowych (redundantnych) 
również wg SIL 3. 
 
OPISWITCH 5150 C, 5250 C 
OPISWITCH 5150 C oraz 5250 C posiadają ponadto polerowaną powierzchnię oraz wyposażone są w 
higieniczne przyłącza procesowe, dzięki którym mogą być stosowane we wszelkich aplikacjach 
sanitarnych i higienicznych. 
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1.1 Przykłady zastosowań 
 

 

Przemysł chemiczny - rozpuszczalniki 
 
Oprócz ciągłego pomiaru poziomu, zbiorniki magazynowe często 
wyposażane są w dodatkowy stopień ochrony i bezpieczeństwa, 
polegający na wykrywaniu określonego poziomu. Chociaż wiele 
nowoczesnych przetworników do ciągłego pomiaru poziomu 
dopuszczonych jest do stosowania w systemach ochrony przed 
przepełnieniem – druga, bazująca na innej zasadzie fizycznej, 
detekcja poziomu stanowi dodatkowe, istotne zabezpieczenie całości. 
Ze względu na ich uniwersalność, wibracyjne sygnalizatory poziomu 
OPTISWITCH są idealnym rozwiązaniem w przypadku aplikacji 
związanych z magazynowaniem i przechowywaniem cieczy. Znaczna 
ilość elektrycznych i mechanicznych wersji zapewnia swobodę 
dopasowania do istniejącego systemu. 
Zalety: 
• Różnorodne wersje elektryczne 
• Niezależność od produktu 
• Uniwersalna detekcja poziomu dla wszystkich cieczy 

 
 
 
 
 
 
 

 

Przemysł chemiczny - reaktory 
 
Ze względu na ich zastosowanie w systemach ochrony przed 
przepełnieniem i suchym przebiegiem pomp, sygnalizatory wibracyjne 
stanowią istotne elementy bezpieczeństwa reaktorów. 
Wszechstronność sygnalizatorów OPTISWITCH sprawia, że 
doskonale sprawdzają się w warunkach zbiorników reakcyjnych – 
temperatury na poziomie 250°C i ciśnienia do 64 barów nie mają 
wpływu na poprawność ich funkcjonowania. 
Dostępne są wersje wykonane z materiałów odpornych chemicznie 
i wersje kryte specjalną emalią. 
W przypadku produktów toksycznych, stosowane są wersje 
bezpieczne, z metalową separacją od strony procesu. W celu 
zabezpieczenia przed wyciekiem w sytuacji korozji widełek, 
stosowane jest zabezpieczenie w postaci wspawanego szklanego 
uszczelnienia. 
W celu zapewnienia optymalnej odporności urządzenia w odniesieniu 
do mierzonego medium, stosowane są wersje wykonane ze stali 316 L 
lub Hastelloy’u, oraz wersje kryte tworzywem sztucznym lub 
powlekane specjalną emalią. 
Ze względu na ich uniwersalność, wibracyjne sygnalizatory poziomu 
OPTISWITCH są idealnym rozwiązaniem w przypadku aplikacji 
związanych z magazynowaniem i przechowywaniem cieczy. Znaczna 
ilość elektrycznych i mechanicznych wersji zapewnia swobodę 
dopasowania do istniejącego systemu. 
Zalety: 
• Różnorodne wersje elektryczne 
• Niezależność od produktu 
• Wykonanie gazoszczelne 
• Wysoka wiarygodność 
• Uniwersalna detekcja poziomu dla wszystkich cieczy 
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Gospodarka wodna i wodno – ściekowa  
 
W procesie oczyszczania wody występuje często potrzeba stosowania 
substancji chemicznych powodujących wytrącanie się zanieczyszczeń – 
fosforany i azotany poddawane są sedymentacji (osadzaniu) i separacji 
(oddzieleniu). Oprócz wody wapiennej i chlorku żelaza, 
w oczyszczalniach magazynuje się różnorodne kwasy i ługi, stosowane 
następnie w odniesieniu do osadu przefermentowanego i procesu 
neutralizacji. Substancje te podlegają uregulowaniom prawnym – jako 
środki niebezpieczne, co wymaga z kolei stosowania na zbiornikach 
systemów ochrony przed przepełnieniem. Sygnalizatory poziomu 
stanowią więc istotny element systemu bezpieczeństwa. 
W celu zapewnienia optymalnej odporności urządzenia w odniesieniu do 
mierzonego medium, stosowane są wersje wykonane ze stali 316 L lub 
Hastelloy’u, oraz wersje kryte tworzywem sztucznym lub powlekane 
specjalną emalią. 
Ze względu na ich uniwersalność, wibracyjne sygnalizatory poziomu 
OPTISWITCH są idealnym rozwiązaniem w przypadku aplikacji 
związanych z magazynowaniem i przechowywaniem cieczy 
niebezpiecznych.  
Zalety: 
• Wysoka stabilność wskazań 
• Materiały o dużej odporności chemicznej: PFA, ECTFE, Hastelloy 

C4, emalia. 
 

                                                  

 
 

Montaż w rurociągu 
Monitorowanie poziomu cieczy w rurociągu stanowi jeden z 
istotnych elementów zabezpieczenia pomp przed ich 
zniszczeniem, spowodowanym suchym przebiegiem. 
Długość widełek, 40 mm, zapewnia możliwość montażu 
nawet w rurociągach o niewielkich przekrojach. 
 

 

Przemysł spożywczy 
 
Zbiorniki procesowe w przemyśle spożywczym stawiają przed 
montowanymi w nich urządzeniami wysokie wymagania – podczas 
sterylizacji i czyszczenia stosowane są wysokie ciśnienia i temperatury, 
ponadto urządzenia muszą spełnić wszystkie inne wymagania związane 
z higieną – szczególnie te, związane z nieszkodliwością zastosowanych 
materiałów oraz specjalną konstrukcją, gwarantującą zdolność do 
całkowitego oczyszczenia przyrządu (brak tzw. martwych stref).  
 
OPTISWITCH instalowany jest jako sygnalizator poziomu lub element 
systemu ochrony przed suchym przebiegiem. Widełki podlegają 
specjalnemu polerowaniu (aby umożliwić użycie sygnalizatora w 
przypadku substancji wrażliwych, takich jak mleko) . 
 
Zalety: 
• Uniwersalność – zastosowanie dla wszystkich cieczy 
• Materiały o bardzo wysokiej odporności chemicznej 
• Brak konieczności regulacji i obsługi 
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2. Przegląd dostępnych typów 
 
 
 
 
 

OPISWITCH 5100 C, 5150 C 
 

 
 
 

OPISWITCH 5200 C, 5250 C 
 

 
zastosowanie ciecze ciecze 
długość - 80 ... 6000 mm 
przyłącze procesowe gwint G¾A, G1A, kołnierze, 

przyłącza higieniczne 
gwint G¾A, G1A, kołnierze, 
przyłącza higieniczne 

temperatura procesowa -50...+150 °C 
-50...+250 °C z adapterem 
temperaturowym 

-20...+80 °C 
 

ciśnienie procesowe -1...64 bar -1...64 bar 
wyjście sygnałowe wyjście przekaźnikowe, 

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

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

odporność + + 
czułość ++ ++ 
osady + + 
zdolność do oczyszczania ++ ++ 
długość montażowa ++ ++ 
 
Obudowa 

 
 plastikowa           ze stali nierdzewnej        z aluminium 
 

Elektronika 

 
wyjście              wyjście            bezkontakt.     wyjście             wyjście NAMUR 
przekazn.          tranzystor.       łącznik            2-przewodowe 
                                                 elektroniczny 
 

Czujniki 

 
widełki kamertonowe 

Dopuszczenia 
 
 

Ochrona  
przeciwwybuchowa  

(gaz)  
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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. 
 

Mieszacze Na skutek pracy w zbiorniku urządzeń mieszających, sygnalizator może być poddany 
działaniu dużych sił bocznych. Z tego powodu, w przypadku sygnalizatorów 
OPTISWITCH 5200 C i 5250 C, nie należy stosować wydłużonych rur 
powłokowanych; lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie sygnalizatorów 
OPTISWITCH 5100 C i 5150 C – montowanych w ścianie bocznej w pozycji poziomej. 
W przypadku wystąpienia w zbiorniku bardzo silnych wibracji (skutkiem działających w 
nim urządzeń mieszających lub istniejącej w zbiorniku turbulencji) wydłużona rura 
sygnalizatora OPTISWITCH może zacząć wibrować z częstotliwością rezonansową – 
powodując wzrost naprężeń w górnym przyłączu spawanym. W przypadku takiej 
sytuacji należy przymocować dolny odcinek rury sygnalizatora, tuż nad widełkami, do 
mocnego i sztywnego elementu konstrukcyjnego zbiornika. 
 

 

W przypadku urządzeń przeznaczonych do stosowania w obszarach zagrożonych 
wybuchem, należy upewnić się, że rura wydłużająca sygnalizatora nie jest poddawana 
siłom zginającym. 
 

Strumień 
wlotowy 

Montaż (lokalizację) należy przeprowadzić w taki sposób, by widełki kamertonu nie 
znajdowały się bezpośrednio w zasięgu strumienia wlotowego cieczy.  

  

 
 

Przepływy  W przypadku, gdy produkt podlega wewnętrznym ruchom i przepływom, widełki 
sygnalizatora powinny być montowane w taki sposób, że ich płaszczyzny pozostaną 
równoległe do strumienia przemieszczającej się substancji. 
 

Montaż z 
elementem 
ustalającym 

OPTISWITCH w wersji z rurą wydłużoną może być montowany wraz z elementem 
ustalającym, przeznaczonym do regulacji głębokości zanurzenia przyrządu. Należy 
zwrócić szczególną uwagę – w odniesieniu do elementu ustalającego – na 
specyfikacje związane z ciśnieniem. Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że 
element ustalający nie jest stosowany w przypadku wersji urządzeń z rurami 
wydłużającymi powłokowanymi. 
 

Ciśnienie / 
próżnia 

W przypadku występowania w zbiorniku nadciśnienia lub podciśnienia przyłącze 
procesowe musi zostać uszczelnione z użyciem materiału odpornego na mierzoną 
substancję i temperaturę procesu. 

 



 
                                                          KROHNE Polska Sp. z  o.o. 
 

 
                                              OPTISWITCH 5000 – wibracyjne sygnalizatory poziomu                       8 / 19 

  

 
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 SW60R i SW60C 
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. 

 
 
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. 7 
OPTISWITCH – oscylator z wyjściem przekaźnikowym 
1. lampka kontrolna 
2. przełącznik DIL – nastawa trybu 
3. przełącznik DIL – dostosowanie punktu przełączenia 
 
Rys. 8 
Schemat połączeń – wyjście przekaźnikowe 
1. wyjście przekaźnika 
2. wyjście przekaźnika 
3. zasilanie 
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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. 9 
OPTISWITCH – oscylator z wyjściem tranzystorowym 
1. lampka kontrolna 
2. przełącznik DIL – nastawa trybu 
3. przełącznik DIL – dostosowanie punktu przełączenia 
 

 

 

Rys. 10 – podłączenie NPN 
 

 

Rys. 11 – podłączenie PNP 
 

 
 
 
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. 12 
OPTISWITCH –  
oscylator z wyjściem, jako 
bezkontaktowy przełącznik 
elektroniczny: 
1. lampka kontrolna 
2. przełącznik DIL –  
    nastawa trybu 
3. przełącznik DIL –      
    dostosowanie punktu   
    przełączenia 
 

 
 

 
 
 
Rys. 13 
Schemat połączeń – 
wyjście, jako 
bezkontaktowy 
przełącznik 
elektroniczny 
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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 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 
OPTISWITCH –  
oscylator z wyjściem 2-przewodowym 
1. lampka kontrolna 
2. przełącznik DIL – dostosowanie punktu   
    przełączenia  

 
 
 
 
 
 

Rys. 15
Schemat połączeń – wyjście 2-przewodowe

 

           
 
 
Wyjście NAMUR 
 
Przeznaczone do podłączenia do wzmacniacza, zgodnie 
z NAMUR (IEC 60947-5-6, EN 50227). Dalsze informacje 
podano w danych technicznych w Dodatku. 
 
 
Rys. 16 
OPTISWITCH – oscylator z wyjściem NAMUR 
1. lampka kontrolna 
2. przełącznik DIL – odwrócenie charakterystyki 
3. przełącznik DIL – dostosowanie punktu przełączenia 
4. Przycisk symulacji 
 
 
 
Rys. 17 
Schemat połączeń – wyjście NAMUR 
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5. Nastawa 
5.1 Nastawa – ogólnie 
 
 
Rys. 18 
Elementy regulacyjne modułu elektronicznego np. 
wyjścia przekaźnikowego (SW60R) 
1. lampka kontrolna (LED) 
2. przełącznik DIL – nastawa trybu 
3. przełącznik DIL – dostosowanie punktu   
    przełączenia 
 

 
 

Dostosowanie punktu przełączania  
 
Przy pomocy tego przełącznika DIL można ustawić punkt przełączania dla cieczy o gęstościach 
pomiędzy 0.5 a 0.7 g/cm3. Dla nastawy podstawowej wykrywane są ciecze o gęstościach > 0.7 g/cm3. 
Dla cieczy o niższych gęstościach należy wybrać nastawę > 0.5 g/cm3. 
Informacja o położeniu punktu przełączania odniesiona jest do średniej gęstości wody (1 g/cm3). Dla 
cieczy o zmiennej gęstości punkt przełączenia przesuwa się w kierunku końca widełek – zależnie od 
gęstości i sposobu montażu sygnalizatora. 
 
Nastawa trybu  
 
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. 
 
lampka kontrolna (LED) 
 
Dioda wskazuje przełączenie (w przypadku obudowy tworzywowej – widzialna z zewnątrz). 
 
Przycisk symulacji – elektronika NAMUR 
 
Przycisk symulacji umiejscowiony jest we wnęce, w górnej części oscylatora. Należy nacisnąć przycisk, 
używając odpowiedniego narzędzia (śrubokręta, długopisu itp.) 
Podczas naciśnięcia przycisku, symulowana jest przerwa pomiędzy czujnikiem i jednostką procesową. 
Dioda LED sygnalizatora gaśnie. Układ pomiarowy powinien sygnalizować stan awarii i przełączyć 
wyjście w stan bezpieczny. 
Należy wziąć pod uwagę, że tak długo, jak naciskany jest przycisk symulacji, wszystkie stosowne 
urządzenia systemu pomiarowego będą stosownie reagowały. 
  
Odwrócenie charakterystyki – elektronika NAMUR 
 
Charakterystyka modułu elektroniki NAMUR – po przełączeniu odpowiedniego łącznika DIL – ulega 
odwróceniu. Można dokonać wyboru pomiędzy krzywą opadającą charakterystyki (pozycja łącznika – 
max.), a krzywą rosnącą charakterystyki (pozycja łącznika – min.) Tym sposobem na wyjściu można 
uzyskać wymagany sygnał prądowy. 
Tryby: 
• min. – krzywa rosnąca charakterystyki (wysoka wartość sygnału wyj. podczas zanurzenia widełek) 
• max. – krzywa opadająca charakterystyki (niska wartość sygnału wyj. podczas zanurzenia widełek) 
 
Dla aplikacji zgodnych z WHG, przełącznik DIL musi być ustawiony w pozycji – max. 
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6. Dane techniczne 
 

Dane ogólne 
 
Stal 316 L odpowiada stali 1.4404 lub 1.4435 
 
OPTISWITCH 5100 C, 5150 C, 5200 C, 5250 C 
 
Materiały w kontakcie z produktem: 
- przyłącze procesowe - gwint 
- przyłącze procesowe - kołnierz 
 
 
- uszczelnienie 
- widełki kamertonu 
- rura przedłużająca – średnica 21.3 mm 

 
316 L; 2.4602 (Hastelloy C4) 
316 L; 316 L kryty Hastelloy’em C4;stal 
emaliowana; 316 L kryta tworzywem ECTFE; 
316 L kryta tworzywem PFA 
Viton; Kalrez 6375 oraz EPDM 
316 L / 2.4610 (Hastelloy C4) 
316 L / 2.4610 (Hastelloy C4); 2.4610 
(Hastelloy C4) emaliowany; 316 L kryta 
tworzywem ECTFE; 316 L kryta tworzywem 
PFA. 
 

Długość sygnalizatora (czujnika) – OPTISWITCH 5100 C, 5150 C 
 
Długość – OPTISWITCH 5100 C, 5150 C: 
 

 
Patrz: Dodatek – wymiary  

Długość sygnalizatora (czujnika) – OPTISWITCH 5200 C, 5250 C 
 
Długość – OPTISWITCH 5200 C, 5250 C: 
- 316 L, 2.4610 (Hastelloy C4) 
- 2.4610 (Hastelloy C4) emaliowany  
- 1.4435 (316 L) kryta tworzywem ECTFE  
- 1.4435 (316 L) kryta tworzywem PFA. 
 

 
 
80 ... 6000 mm 
80 ... 1500 mm 
80 ... 3000 mm 
80 ... 3000 mm 

Materiały bez kontaktu z produktem 
- obudowa 
 
- pierścień uszczelniający między obudową i wiekiem 
 
- falowód w obudowie 
- zacisk uziemienia 
- adapter temperaturowy (opcja) 
- przepust gazoszczelny (opcja) 
Wagi: 
- obudowa plastikowa 
- obudowa aluminiowa 
- obudowa ze stali nierdzewnej 
- rura przedłużająca – OPTISWITCH 5200 C, 5250 C 
Gładkość powierzchni (polerowanie): 
- standard 
- wersja higieniczna (3A) 
- wersja higieniczna 
Przyłącze procesowe: 
- gwint 
- kołnierz 
- przyłącze higieniczne 

 
plastikowa PBT (poliester); odlew aluminiowy 
proszkowany; stal nierdzewna 316 L 
NBR (obudowa ze stali nierdzewnej); silikon 
(obudowa aluminiowa) 
PMMA (Makrolon) 
stal nierdzewna 316 L 
stal nierdzewna 316 L 
stal nierdzewna 316 L/szkło 
 
760 g 
1170 g 
1530 g 
ok. 110 g/m 
 
Ra ok. 3.2 µm 
Ra < 0.8 µm 
Ra < 0.3 µm 
 
G¾A , ¾ NPT, G1A, 1 NPT 
DIN od DN 25, ANSI od 1” 
Clamp 1½” PN 10, stożek DN 25 PN 40, 
Tuchenhagen Varivent DN 50 PN 10  
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Powłoki: 
- ECTFE 
- PFA 
- emalia 
 
Próba wysokonapięciowa (emalia) 
 
Przepust gazoszczelny (opcja): 
- upływność 
- odporność ciśnieniowa 
- przyłącze higieniczne 

 
ok. 0.5 ... 0.8 mm 
ok. 0.3 ... 0.5 mm 
ok. 0.8 mm 
 
max. 5 kV 
 
 
< 10-6 mbar l/s 
PN 64 
DN 40 PN 40, Tri-Clamp 1”, Tri-clamp 1½” PN 
10, stożek DN 25 PN 40, Tuchenhagen 
Varivent DN 50 PN 10 

  
 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 
Spadek napięcia max. 1 V 
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 

 
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 
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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 

 
Wyjście NAMUR 
 

 

Wyjście 2 – przewodowe wyjście NAMUR 
Pobór prądu: 
- charakterystyka opadająca 
 
- charakterystyka rosnąca 
 
- sygnał błędu 
 

 
>= 2.2 mA odkryte widełki / 
<= 1.0 mA zanurzone widełki 
<= 1.0 mA odkryte widełki / 
>= 2.2 mA zanurzone widełki 
<= 1.0 mA 

Wymagany system  System NAMUR wg. IEC 60947-5-6  
(EN 50 227 / DIN 19234) 

Tryby (wyjście NAMUR nastawiane zgodnie z 
charakterystyką rosnącą lub opadającą): 
- min 
 
 
- max 

 
 
Charakterystyka rosnąca (wysoki stan na 
wyjściu prądowym podczas zanurzenia 
widełek) 
Charakterystyka opadająca (niski stan na 
wyjściu prądowym podczas zanurzenia 
widełek) 

  
Dokładność 
 

Histereza Około 2 mm – dla montażu pionowego 
Czas całkowania Około 500 ms 
Częstotliwość Około 1200 Hz 
  

Warunki otoczenia 
 

Temperatura otoczenia na powierzchni obudowy 
Temperatura transportu i magazynowania 

-40...+70°C 
-40...+80°C 

  
Warunki procesowe 
 

Parametr poziom cieczy 
Ciśnienie procesowe -1...64 bar 
Temperatura procesu dla: 316 L / Hastelloy C4 – 2.4610 - 50 ... 150 °C 
Temperatura procesu – adapter temperaturowy (opcja):  
OPTISWITCH: 316 L / Hastelloy C4 – 2.4610 - 50 ... 250 °C 
OPTISWITCH emaliowany - 50 ... 200 °C 
OPTISWITCH kryty tworzywem ECTFE - 50 ... 150 °C 
OPTISWITCH kryty tworzywem PFA - 50 ... 150 °C 



 
                                                          KROHNE Polska Sp. z  o.o. 
 

 
                                              OPTISWITCH 5000 – wibracyjne sygnalizatory poziomu                       15 / 19 

  

 
 

 
 

 
Rys. 19 
Temperatura otoczenia i produktu 

1. Temperatura produktu 
2. Temperatura otoczenia 
3. Zakres temperatury: z adapterem 

temperaturowym 
 

Udar temperaturowy Bez ograniczeń 
Lepkość dynamiczna 0.1 ... 10.000 mPa s (dla gęstości 1) 
Gęstość 0.7 ... 2.5 g/cm3 

0.5 ... 2.5 g/cm3 (przełączenie) 
  

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 
 

Lampka kontrolna (LED) 
 

Sygnalizacja stanu przełączenia 

Przełącznik gęstości (wyjście przekaźnikowe, tranzystorowe, bezkontaktowy łącznik elektroniczny): 
- 0.5 
- 0.7 

0.5 ... 2.5 g/cm3 
0.7 ... 2.5 g/cm3 
 

Przełącznik trybu (wyjście przekaźnikowe, tranzystorowe, bezkontaktowy łącznik elektroniczny): 
- A 
- B 

max – detekcja lub ochrona przed przeładowaniem / przepełnieniem 
min – detekcja lub ochrona przed suchym przebiegiem 
 

Przełącznik trybu (wyjście 2 - przewodowe):  
Przełączenie trybu 
- A 
 
- B 
 

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

Odwrócenie charakterystyki (wyjście NAMUR)  
- max 
 
 
- min 

Charakterystyka opadająca (niski stan na 
wyjściu prądowym podczas zanurzenia 
widełek) 
Charakterystyka rosnąca (wysoki stan na 
wyjściu prądowym podczas zanurzenia 
widełek) 
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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) 
Wyjście 2 – przewodowe 
Rodzaj zasilania 

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

Wyjście NAMUR 
Zasilanie (charakterystyka standardowa) 
 
Napięcie jałowe (otwarty obwód) 
Prąd zwarciowy 

 
Dla podłączenia do wzmacniacza wg NAMUR 
IEC 60947-5-6, ok. 8.2 V 
Uo około 8.2 V 
Iu około 8.2 mA 

  
Ochrona elektryczna 
 

Stopień ochrony 
Kategoria przepięciowa 
Klasa ochrony: 
- wyjście tranzystorowe, 2 – przewodowe, NAMUR 
- wyjście przekaźnikowe, bezkontaktowy przełącznik  
  elektroniczny 
 

IP 66 / IP 67 
III 
 
II 
 
I 

  
Dopuszczenia(1)

 
Ochrona przed przepełnieniem WHG 
ATEX 
 
 
 
IEC 
FM 
 
 
Dopuszczenie morskie 

ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 
ATEX II 1/2G, 2G EEx d IIC T6 
ATEX II 1/2 D IP6X T   
ATEX II 3G EEx nL IIC T6 
IEC Ex ia IIC T6 
FM Zone 0 Division 1 – iskrobezpieczne 
FM Zone 0 Division 1 – przeciwwybuchowe 
FM Zone 2 Division 2 

  
Zgodność elektromagnetyczna (CE) 
 

EMVG (89/336/EWG) 
 
NSR (73/23/EWG) 

Emisja EN 61326/A1: 1998 (klasa B), 
Podatność EN 61326: 1997/A1: 1998 
EN 61010-1:1993 
 

1) Dane różniące się, dotyczące aplikacji Ex : patrz – oddzielne instrukcje bezpieczeństwa. 
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7. Wymiary 
 
Obudowa – OPTISWITCH 5100 C, 5150 C, 5200 C, 5250 C 
 

 
 
Rys. 20: Wersje obudowy  
1. Obudowa plastikowa; 2. Obudowa ze stali nierdzewnej; 3. Obudowa aluminiowa 
 
OPTISWITCH 5100 C, 5150 C 
 

 
 
Rys. 21: OPTISWITCH 5100 C, 5150 C 
1. Gwint; 2. Tri-Clamp; 3. Stożek DN 25; 4. DN 40; 5. Kołnierz; 6. przepust gazoszczelny; 7. adapter  
    temperaturowy 
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OPTISWITCH 5200 C, 5250 C 
 
 

 
 
Rys. 22: OPTISWITCH 5200 C, 5250 C 
1. Gwint; 2. Tri-Clamp; 3. Stożek DN 25; 4. DN 40; 5. Kołnierz; 6. przepust gazoszczelny; 7. adapter  
    temperaturowy.  
 
L = Długość czujnika – patrz: dane techniczne 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          KROHNE Polska Sp. z  o.o. 
 

 
                                              OPTISWITCH 5000 – wibracyjne sygnalizatory poziomu                       19 / 19 

  

 
Przedłużenie dystansujące wysokotemperaturowe (adapter temperaturowy) –  
OPTISWITCH 5100 C, 5150 C, 5200 C, 5250 C 
 
 

                           
 
 
Rys. 23:  
Przedłużenie dystansujące wysokotemperaturowe (adapter temperaturowy) 
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