
Výrobek  Snímač hladiny      9111 
  
 
Popis               
Skládá se z hlavního jističe, časového spínače a optické reflexní závory. Všechny prvky jsou umístěny v plastové 
skříňce s průhlednými uzavíracími dvířky.  Přes plastovou průchodku se přivádí napájecí vodič, výstupní spínané 
napětí je vyvedeno na zásuvku. 
 
 
Obsah dodávky             
Snímač hladiny, reflexní odrazka 
 
 
Použití             
Výrobek je určen k zajištění  funkcí při automatickém doplňování  paliva do denních či provozních zásobníků. 
Umožňuje spínání jednofázových motorů 230V/50Hz do výkonu 2000 W.   
V souladu s nastavením časového spínače se na výstupní zásuvce objeví napájecí napětí a je uvedeno do chodu 
plnící zařízení – například motor šnekového podavače.  
Plnění zásobníku trvá pokud nedosáhne hladina paliva (materiálu) výše optické závory a je přerušen infračervený 
paprsek nebo neuplne uplyne časový úsek vymezený časovým spínačen. 
 
 
Montáž             
Snímač hladiny se upevní samořeznými šrouby na vnější stěnu plněného prostoru (zásobníku) do vhodné polohy. 
Tato je dána požadovanou maximální výší paliva (materiálu ) v zásobníku. Hladina paliva je kontrolována v místě 
optické závory – červeného okénka na zadní straně plastové skříňky.  Ve stěně zásobníku připravte kruhový otvor 
o průmeru 40 mm nebo obdélníkový otvor o rozměru 30 x 50 mm. 
Reflexní odrazná plocha se připevňuje na protilehlou stěnu kolmo proti optickému paprsku do vzdálenosti max. 
8m.  Nesprávná montáž odrazné plochy má za následek snížení citlivosti zařízení nebo celkovou ztrátu funkce  
 
 
Obsluha             
Pro přístup k ovládacím prvkům stiskněte aretační tlačítko a otevřete průhledný kryt směrem nahoru 
Uvedení zařízení do činnosti:  - přestavením páčky hlavního jističe do horní polohy. 
 
Nastavení časového plánu:  - otevřete plastový průhledný kryt na časovém spínači 

- pomocí tužky nebo tenkého šroubováku naprogramujte časový plán pro  
činnost plnícího zařízení 
- na programovacím kolečku s vyznačením času 0 – 24 hodin nastavte 
mikrospínače směrem DOPRAVA v dílčích časových ůsecích, kdy má být 
zařízení v provozu.  Poloha spínače vpravo = ON 
- na programovacím kolečku s vyznačením času 0 – 24 hodin nastavte 
mikrospínače směrem DOLEVA v dílčích časových ůsecích, kdy má být 
zařízení v provozu.  Poloha spínače vlevo = OFF 
- jeden mikrospínač vymezuje časový úsek délky 15 minut 
- otáčením programovacího kolečka nastavte reálný čas – označuje šipka 
- ovládací prvek pro volbu druhu provozu přestavte do polohy „hodiny“ 

Časový soubor  je v činnosti pouze při zapnutém hlavním jističi a při trvalé přítomnosti napětí 230V/50Hz.  Při 
výpadku napajecího napětí nebo po vypnutí zařízení nastavte reálný čas otočením programovacího kolečka. 
 
Přepnutím přepínače pro volbu druhu provozu do polohy“ON“ je spínač trvale sepnut. S výhodou lze použít při 
testování a uvádění zařízení do provozu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Poznámka: 
Citlivost optické závory, zpoždění sepnutí výstupu a zpoždění rozepnutí výstup jsou důležité parametry pro 
správnou činnost zařízení a jsou  nastaveny výrobcem. 
 
 
Údržba             
Zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu.  
Kontrolujete celistvost a neporušenost přívodního a odchozího kabelu. 
Zařízení nesmí být používáno při jakémkoli porušení izolace kabelů nebo při poškození ochranné skříně. 
 
V případě, že zařízení nepracuje správně zkontrolujte zda není znečištěna reflexní odrazná plocha. 
 
V případě potřeby na změnu citlivosti optické závory, zpoždění sepnutí výstupu a zpoždění rozepnutí výstupu 
kontaktujte pro potřebné informace výrobce. 
 
 
 
Související výrobky            
Šnekový dopravník pelet  9112,9113,9114,9115 
Zásobník paliva 9131,9132,9133,9134,9135,9136 
 
 
Náhradní díly            
V případě poruchy se zařízení vymění jako celek. Odrazná reflexní plocha zůstává namontovaná na zásobníku. 
 
 
Přílohy            
Výkres el.zapojení  Automatické hladinové hlídaní paliva. Číslo výkresu 178.EL1.000.A4 
 
PONAST spol. s r.o  07/2007 
 
 


