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 توجه 

 
 دقيق الكترونيكي دستگاه اندازه گيرييك  دستگاه فوق

اين دفترچه را به دقت  دستگاهباشد. لطفاً قبل از كار با مي
 مطالعه نماييد.

ه قابل تعمير و تنظيم شخصي نبوده و در صورت دستگا
 گارانتي آن باطل ميگردد. ،باز شدن و دستكاري

شما ميتوانيد در صورت بروز هرگونه اشكال با بخش 
 پشتيباني شركت تماس بگيريد.
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 فهرست
 

 صفحه        بخش
 ۳         معرفي دستگاه – ۱
 ۶         ستگاهدنصب  – ۲
 ۸        يكياتصاالت الكتر – ۳
 ۱۲        تنظيم حساسيت – ۴
  ۱۳         فنيمشخصات  – ۵
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   همعرفي دستگا – ۱بخش 
 ر سطح موادثحداقل و حداك يآشكارساز یبرا  CLS-Rمدل  يسطح سنج كابل

در مخازن و سيلوها فاقد رطوبت و هدايت الكتريكي،  جامد دانه اي و پودري
مخازن  يا افقي در ياه  جهت نصب عمودگساخته شده است. اين دستطراحي و 

و  مهرهبه توسط عايق پلي اتيلني آن استيل حساس ميله رديده و گ يطراح
 دهد.ي م شانرا ن CLS-R سطح سنج  ابعاد) ۱متصل است. شكل ( يجعبه اصل

 
 )۱شكل (
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CLS-IR  نيز از لحاظ نصب و عملكرد مشابهCLS-R  بوده با اين تقاوت كه
حساسيت كمتري به روكش پلي اتيلني پوشيده شده است و  ميله حساس آن با

جهت مواد جامد رو از اين تغييرات دي الكتريكي مواد داخل مخزن دارد و 
را  CLS-R سطح سنج  ابعاد) ۱شكل ( مي باشد.مناسب مرطوب و مايعات 

 دهد.ي م شانن

 
 )۲شكل (
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CLS-RH  وCLS-IRH ه كار براي تعيين سطح مواد داراي حرارت باال ب
ميروند. اين مدلها شامل دو بخش مجزاي ميله حساس و جعبه كنترل و رله 

ميله حساس داراي عايق هاي الكتريكي حرارت باال بوده و در جداره ميباشند. 
فاصله دورتر از جعبه كنترل و رله در  مخزن حاوي مواد داغ نصب ميگردد و 
 مخزن و در دماي محيط نصب ميگردد.

خازن تشكيل شده بين ميله و بدنه مخزن توسط كابل  ،سنجيسطح در اين نوع 
كواكسيال به جعبه كنترل انتقال يافته و در آنجا تغييرات خازني با تغييرات 

 سطح مواد آشكارسازي ميگردد.
قرار  εr =١يكالكتري حساس در مجاورت هوا با ضريب د ميلهاميكه گهن

 εr <1با ه محض اينكه موادب خاموش ميباشد. ي دستگاهنوسان ساز داخل ،دارد
شروع به نوسان نموده و داخلي نوسان ساز  ،كند پيداحساس تماس  ميلها ب

فرمان يا سيستم  يتابلو متعاقباكه  گردداه ميگرله دست فعال شدن موجب
 خواهد كرد.را صادر  شارژ يا توقففرمان كنترل اتوماتيك 

 ستبايمي  ،تلفاه در صنايع مخگوسيع كاربرد دستگستره با توجه به 
 تنظيم نمود.استفاده حساسيت آن را جهت مواد مورد 
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 دستگاه نصب – ۲بخش 
سقف مخزن يا سيلو  يبر رو يبه طور عمود CLS-CHسطح سنج  يبدنه اصل

شده  تعبيه يدر زير جعبه اصل ينچيا ١/۵ رزوهنصب ميشود. بدين منظور يك 
) طريقه نصب را ۲كل (نمايد ش يذير مپامكان  گيكه عمل نصب را به ساد

 هد.ميدنشان 

 
 )۳شكل (

 باشد :يم يجهت نصب توجه به نكات زير ضرور
  .حداكثر گشتاور روي ميله دستگاه در مشخصات فني درج شده است

بنابراين هنگامي كه از سطح سنج براي تشخيص حداقل سطح مواد در مخزن 



 كپوياانديش الكتروني
 

٧ 

رتفاع مواد و چگالي استفاده ميشود گشتاور وارده روي ميله را كه متناسب با ا
 آن ميباشد بايد محاسبه يا اندازه گيري نمود.

  اگر دستگاه به سقف مخزن متصل ميشود رعايت حداقل فاصله مجاز با
است. اگر انتقال مواد به ميليمتر  ٢۵٠ديواره مخزن ضروري است. اين فاصله 

 وماتيك صورت ميگيرد و يا مواد به روي ديواره مخزن ميچسبد اينصورت پن
 فاصله را بايد بيشتر در نظر گرفت.

  دستگاه بايد به گونه اي نصب گردد كه مواد بين مهره و سر حساس تجمع
 ننمايد.

 .جريان مواد داخل شونده به مخزن نبايد با سر حساس برخورد داشته باشد 
  اگر از چند سنسور در داخل يك مخزن استفاده ميشود جهت جلوگيري از

ميليمتري بين سرهاي حساس  ٣٠٠) يك فاصله ٣كل (تداخل بين آنها مطابق ش
ضروري است. اگر ارتفاع مخزن اجازه چنين فاصله اي را نميدهد ميتوان سطح 

 سنج دوم را در ديواره روبرويي مخزن نصب نمود.
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 دستگاه اتصاالت الكتريكي – ۳بخش 
 گرد) برد اصلي ۵شكل شماره ( چهارگوش و) برد اصلي ۴شكل شماره (

 4JPتا  1JP ه را نشان مي دهد. اتصاالت الكتريكي شامل ترمينالهايگادست
 است:از آنها در صفحه بعد داده شده باشند كه توضيحات مربوط به هريك يم

 
 )۴شكل (
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 )۵شكل (

 : 1JPترمينال 
 مئرفته شده است. عالگدر نظر  تغذيه برق اه بهگاين ترمينال جهت اتصال دست

VAC110 ولت، ۱۱۰ودي رمعرف فاز وVAC220 رودي معرف فاز و
 باشند. ياه مگمعرف بدنه دست GNDمعرف نول و  0 ولت،۲۲۰

جهت تغذيه دستگاه از ولتاژ  V24و  0ميتوان از دو ترمينال  V24مدلهاي در 
 ولت استفاده نمود. ۲۴مستقيم يا متناوب

 : 2JP ترمينال
معرف  NOم ئعالاه متصل مي باشد. گن ترمينال به كنتاكتهاي رله دستاي

معرف سر مشترك كنتاكت  COMمعرف كنتاكت بسته و  NCكنتاكت باز و 
 رله هستند.
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 : 3JP ترمينال 
رفته شده گاه به  سر حساس در نظر گمينال براي اتصال برد اصلي  دستاين تر

است. روي هريك از سيمهاي مربوط به سر حساس شماره اي درج شده است. 
و  استمعرف شماره  سيمها  ،از ترمينال اتصال اعداد درج شده در كنار هر

 :ميباشدزير آنها طبق جدول  ناظرت
 شماره سيماتصال ترمينال

GND4 
V5+ 1 

OUT2 
ADJ3 

 
 : 4JP ترمينال

ر و ثسنسور براي آشكار سازي سطح حداكاين ترمينال متناسب با نوع كاربرد 
ر ثكي آشكارسازي سطح حدا) برا۴ردد. مطابق شكل (يگيا حداقل مواد تنظيم م
و براي آشكارسازي سطح حداقل ترمينال  در  MAXترمينال در وضعيت 

 يرد.يگقرار م MINوضعيت 
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 )۴شكل (
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 حساسيت تنظيم -۴بخش 
تانسيومتر بر روي برد يك پ) ۳اه مطابق شكل (گبراي تنظيم حساسيت دست

تغيير ميكند. دستگاه حساسيت  ،تانسيومترپاصلي تعبيه شده است. با تغيير 
 آنرخاندن چ) موجب افزايش حساسيت و +تانسيومتردر جهت (پرخاندن چ

رد مي شود. جهت مشاهده عملك حساسيت )  موجب كاهش -در جهت  (
رديده است. اين ديود گ) روي برد اصلي تعبييه LEDاه يك ديود نوري (گدست

 شود. ينوري در صورت جذب شدن رله روشن م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كپوياانديش الكتروني
 

١٣ 

  فنيخصات مش -۵بخش 
 CLS-RHو  CLS-Rمشخصات فني 

آلومينيوم بدنه اصلي 
 304SS سر حساس 

 C CLS-RH - ۷۰°C CLS-R°۳۰۰ خزندماي محداكثر
   سانتيگراد + درجه۷۰تا  -۲۰از محدوده دماي محيط

 مترميلي ۲۸۰ ميلهطول استاندارد 
 ۵۰N-Mميله گشتاور رثحداك
 ولت مستقيم ۲۴متناوب يا ۲۲۰يا  ۱۱۰تغذيه

 VA ۵مصرف 
A ۱۶ رله  جريان كنتاكت

 Cosφ=۱ وات در ۳۴۸۰ر توان خروجي رلهثحداك
 Cosφ≤٠/٧ در لت آمپرو ۲۰۰۰

 ثانيه ۱ ر تأخير وصلثحداك
 بصورت ديود نوري در جعبه اصلينمايش حالت قطع و وصل

 CLS-RH  كيلوگرم ۲/۷وزن
 CLS-Rكيلوگرم ۲/۳ 

 



 كپوياانديش الكتروني
 

١۴ 

 CLS-IRHو  CLS-IRمشخصات فني 

آلومينيوم بدنه اصلي 
 :PTFE CLS-IRH: PE- CLS-IRحساس ميلهروكش
 :CCLS-IRH: ۷۰°C- CLS-IR°۳۰۰ خزندماي محداكثر

   سانتيگراد + درجه۷۰تا  -۲۰از محدوده دماي محيط
 مترميلي ۱۵۰ ميلهطول استاندارد 

 ۷۰N-Mميله گشتاور رثحداك
 ولت مستقيم ۲۴ب يا متناو۲۲۰يا  ۱۱۰تغذيه

 VA ۵مصرف 
A ۱۶ رله  جريان كنتاكت

 Cosφ=۱ وات در ۳۴۸۰ر توان خروجي رلهثحداك
 Cosφ≤٠/٧ در لت آمپرو ۲۰۰۰

 ثانيه ۱ ر تأخير وصلثحداك
 بصورت ديود نوري در جعبه اصلينمايش حالت قطع و وصل

 CLS-IRH  كيلوگرم ۲/۶وزن
 CLS-IRكيلوگرم ۲/۲۵ 
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 يكياانديش الكترونوپ مهندسي شركت
 ۱۴واحد  ۳طبقه  ۸ كالپبعد از مفتح  يتهران خ دكتر بهشت

   ۸۸۷۵۶۴۱۳: فكس  ۵-۸۸۷۵۲۲۷۴ :تلفن   
 ۱۵۸۷۵ - ۶۵۵۱ :ستيپصندوق  

Website: www.PAEsensor.com 
Email: info@PAEsensor.com 


