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Funk7ní popis:   
KSR obtokový stavoznak pracuje na principu spojených nádob. Komora 
zaUízení obsahuje plovák s permanentním magnetem, který se pohybuje 
spolu s hladinou. Magnetické pole ovládá optické (12) nebo elektrické (11) 
indikátory hladiny popUípadE magnetické spína7e (10) instalované na 
komoUe obtokového stavoznaku. Tyto sou7ásti jsou dodávány a instalovány 
podle potUeb zákazníka.  
Princip konstrukce je vidEt na obrázku 7. 1 
Verze podle zákaznických specifikací jsou vyrábEny na pUání. Verze pro 
použití na kotle jsou vyrábEny podle konstrukce schválené ITI Praha. 

 
Oblast použití:  

KSR obtokový stavoznak mEUí a kontroluje hladinu kapalného media. 
Všechny materiály stavoznaku a plováku musí být odolné proti ú7ink]m 
media. Maximální hodnoty teploty a tlaku, které jsou uvedeny na štítku 
hladinomEru nesmí být pUekro7eny. Je nutné dodržet pokyny uvedené 
v kapitole Poznámky a specifikace na typovém štítku tak, aby se pUedešlo 
bezporuchovému provozu. 
 
Pozor ! 
KSR obtokový stavoznak musí být použit pouze na aplikace, kde tlak a 
teplota nepUekro7í limity uvedené na typovém štítku. PUekro7ení tEchto 
limit] by mohlo vést k poruše nebo neopravitelnému poškození obtokového 
stavoznaku popUípadE i k úrazu osob. 

 
Montáž 

Vyrovnání magnetického vále7kového ukazatele 
PUed instalací je nutné srovnat magnetický vále7kový ukazatel a všechny 
instalované magnetické spína7e. To se provedete tak, že dodaným 
plovákem se pomalu pUejede od za7átku do konce magnetického 
vále7kového ukazovatele, 7ímž dojde k pUestavEní a srovnání 
magnetických vále7k]. Možno provést i z vnEjší strany. 
Instalované magnetické spína7e musí být srovnány na stejném principu 
(štítky, kabelové vývodky, popUípadE konektory mají stejnou orientaci). 
V pUípadE, že KSR obtokový hladinomEr bude zaizolován spolu 
s magnetickým vále7kovým ukazatelem a plexisklovým nástavcem, 
plovákem je nutno pohybovat uvnitU tElesa hladinomEru. 
Magnetický vále7kový displej, který bude v provozu 7ištEn oplachovou 
kapalinou, musí být pUed použitím d]kladnE utEsnEn. 
 
Montáž KSR obtokového stavoznaku  
Instalujte KSR obtokový stavoznak na nádobu, kterou  budete mEUit a 
kontrolovat vhodným spojením (1). TEsnEní (2), šrouby (3), podložky (4) a 
matice (5) vhodné pro spojení musí odpovídat pUíslušné normE. TEsnEní 
musí být vybráno s ohledem na korozní odolnost a vlastnosti mEUené 
kapaliny. OddElovací prvky mezi KSR obtokovým stavoznakem  a nádobou 
mohou být instalovány pokud je to nutné (ventily,  kohouty,filtry). 
 
Poznámka 
PUi práci s médiem jehož teplota je pod –20 oC, musí být obtokový 
stavoznak pro zajištEní bezpe7nosti a spolehlivosti chodu izolovaný a 
opatUený plexisklovým nástavcem na magnetickém vále7kovém ukazateli. 
Isolace musí odpovídat požadovaným technickým podmínkám. 
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Instalace plováku 
1) OdejmEte spodní pUírubu (7) a vložte plovák (6) do komory hladinomEru 

ze spoda. (VEnujte pozornost zna7ení „top“, „oben“, „horní“, 
„orientovaná šipka“, „kroužek“, „gravírovaný nápis“). Toto ozna7ení 
vždy udává vrchol plováku, který vy7nívá nad mEUenou kapalinu, a kde 
je umístEn permanentní magnet. V pUípadE pochybnosti prove@te 
kontrolu umístEní magnetu kovovým pUedmEtem. 
 

2) Vložte tEsnEní (9), znovu pUipojte spodní pUírubu a upevnEte šrouby (8). 
 
Pozor! 
Pokud je použit otevUený plovák je nutné zajistit pUi uvádEní do provozu, 
aby tlak stoupal pomalu. Prudká zmEna tlaku m]že mít za následek zni7ení 
plováku. 
 
 
Poznámka! 
Veškerá kabeláž a elektrické zapojení musí být zabezpe7eno v souladu 
s pUedpisy používanými v místE, kde je zaUízení instalováno a instalace 
musí být provedena osobou, která má k této 7innosti kvalifikaci a 
oprávnEní. 
 

Elektrické  
zapojení 

Magnetické spína7e 
Spojení musí být provedeno kabelem alespoO 3 x 0,75mm2 shodným 
se zapojovacím schématem. Kontakty musí být zapojeny do odpovídajícího 
propojení. 
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                           Barevné ozna7ení: 

                                           BU – modrá 

BU BN BK

Schema zapojeni
magnetického spínace

               BN – hnEdá 
BK – 7erná 

   
 

                                  
PUi zapojení magnetického spína7e pUes kontaktní ochranné relé postupujte 
podle návodu k tomuto relé. 
 
Pozor ! 
Použití sníma7] na vEtší proud, napEtí, induktivní a kapacitní zátEž m]že 
zp]sobit poškození kontaktu sníma7e. Maximální hodnoty jsou uvedeny na 
štítku nebo v pUiložené dokumentaci 
PUi pUipojení vEtší induktivní zátEže musí být k zátEži pUipojen RC 7len (AC), 
nebo dioda (DC) podle pUipojovacího diagramu. 

 
 

DC

-

+

V

AC
R

C

RC clen dioda
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PUi spínaném výkonu vEtším než 10 VA je hodnota RC 7len] tato: 

 
Kapacita (oF) Odpor (Y+ NapEtí (V AC) 

0,33 (0,47) 47 24 

0,33 (0,47) 100 48 

0,33 (0,47) 470 110 

0,33 (0,47) 820 220 
 

(Údaje hodnoty kapacity uvedené v závorce platí pro vysoké hodnoty 
induk7ností). 
PUi pUipojení zátEže na vzdálenost vEtší než 50 m nebo zapojení spína7e 
na vstup po7íta7e s kapacitní zátEží je nutno pUipojit odpor 22 Ohm podle 
pUipojeného diagramu. 

 
 
             
                                                               Barevné ozna7ení: 

                                                            BU – modrá 
                                                                                   BN – hnEdá 

                                                             BK – 7erná 
BU BN BK

22R

 
 
 
 

Pozor ! 
PUetížení magnetických spína7] m]že vést k zni7ení kontakt] spína7e. 
Maximální spínací hodnoty jsou uvedeny na štítku a nesmí být pUekro7eny. 
 
Kontinuální sonda (typ MG) 
Kontinuální sonda musí být zapojena v souladu se schématem zapojení 
zobrazeným na spodních obrázcích a propojená s elektrickou 
vyhodnocovací jednotkou v serii. 
. 
 

BU BN BK

100%

0%

BU

BN

BK

Schéma de connection interne Circuit équivalent á un potentiométre

R2

R1

Ri

 
 
 
K propojení jsou doporu7eny stínEné kabely, které se uzemní na jednom 
konci vedení. StínEné kabely musí být použity pro dlouhé vedení a tehdy, 
pokud jsou položeny sou7asnE s napájecími kabely. 
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MEUící sondu je možné znázornit jako potenciometr. Tento potenciometr 
m]že být zapojen: 
1) do R/I pUevodníku instalovaného ve svorkovnici na hladinomEru - 

pUenos dvouvodi7ovE pomocí proudové smy7ky 4-20 mA (schéma na 
spodním obrázku). 

 

R

I

A
4 - 20mA

+

-

12 - 30V DC

 
 
 
 

2) do svorkovnice a veden tUívodi7ovým stínEným kabelem a veden jako 
odporový signál k dalšímu zpracování. 

Nastavení  
Nastavení magnetických spína7] 
Magnetické spína7e mohou být nastaveny na požadovaný pUepínací bod 
pUi jejich pohybu v pevné drážce magnetického vále7kového zobrazova7e. 
PUipevOovací šrouby (13) musí být uvolnEny aby bylo možné toto provést. 
PUepínací bod spína7e je ve stUedu kontaktního bloku pokud není uvedeno 
jinak. PUipevOovací šrouby (13) musí být znovu utaženy po nastavení 
pUepínacího bodu. 
 
Poznámka! 
Magnetické spína7e jsou pUizp]sobeny i pro práci v prostUedí s nebezpe7ím 
výbuchu. Funkce spína7] odpovídá schématu pokud jsou umístEny na 
pravé stranE magnetického vále7kového zobrazova7e. Pokud spína7e jsou 
pUipevnEny na druhé stranE, funkce kontakt] je obrácená. 
 
PUipojení magnetických spína7] 
Sledujte pozornE provozní instrukce ohlednE zaUízení zpracovávajících 
limitní hodnoty (relé,vstupní obvody po7íta7], atd.).  

 
Nastavení kontinuální sondy (typ MG) 
Kontinuální sonda je již u výrobce nastavena. Další nastavení není tedy již 
potUebné. V pUípadE potUeby nebo kontroly nastavení postupujte podle 
instrukcí k pUíslušnému pUevodníku zpracovávaného signálu. 
 
R/I pUevodník zapojený do proudové smy7ky (typ MG) 
Sníma7e hladiny a pUevodníky jsou nastaveny pUi výrobE. 
Další nastavení již není nutné. 

Montáž 
Obtokový stavoznak, magnetické spína7e kontinuální sondy pracují  bez 
údržby pokud jsou nainstalovány správnE.  
Plovák by mEl být kontrolován zrakem, aby se pUedešlo jeho koroznímu 
poškození nebo zatopení bEhem mEUení v nádrži. TEleso hladinomEru musí 
být zcela otevUeno pUed výmEnou plováku. Ventilové uzávEry musí být 
uzavUeny. 

 
Nebezpe7í ! 
Tlakové tEleso stavoznaku, m]že obsahovat horké, toxické nebo 
žíravé tekutiny. Z toho vyplývá možné potUísnEní tEmito tekutinamy. 
Použijte proto ochranné prostUedky odpovídající kapalinE uvnitU 
tElesa. 
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Funk7ní testy 

Magnetický vále7kový zobrazova7 
1) Pohybujte vyjmutým plovákem pomalu od spoda nahoru po pUední 

stranE zobrazova7e. Zobrazova7 se musí zmEnit z bílé na 7ervenou 
(modrou). 

2) Pohybujte plovákem obráceným smErem. Tento pohyb zmEní barvu 
z 7ervené (modré) na bílou. 
 

Tento test není možné provést, pokud je na pUední stranE zobrazova7e 
nainstalován plexisklový nástavec.
 
Kontinuální sonda  
1) Aktivní kontinuální sonda pUepíná pokud se v její blízkosti pohybuje  
       plovákem. 
2) Pohybujte plovákem a kontakt pUepne z  klidové polohy.  
3) Pohybujte plovákem v ruce od pozice Min. k pozici Max. 
4) ZmEna okdporu na displeji bude záviset na propojených barvách drát]  
       (tab. 1) 
 

7erný - hnEdý (R1) modrý - hnEdý (R2) 7erný - modrý (Ri) 

Odpor vzr]stá 
proporcionálE s výškou 
plováku 
 

Odpor se zastaví na hodnotE 
celkového odporu pUevráceného 
proporcionálnE k výšce plováku. 

Zobrazí celkový odpor (Ri) 
 

 

 

Pozor ! 
BEhem funk7ního testu, zajistEte kontrolní okruh tak, aby nemohlo dojit 
k jakémukoliv poškození. Kontrolní okruh musí být vypnut a odpojen pro 
testování.

 
Poznámky 

MaximálnE stanovený tlak a teplota uvedená na typovém štítku nesmí být 
pUekro7ena. 
 
Obtokový stavoznak musí obsahovat tlakový atest na nádobu a plovák. 
  
Plovák je navržený na stUední hustotu specifikovanou na typovém štítku. 
MEUení se m]že odchýlit, pokud je použita kapalina s odlišnou hmotností. 
 
Medium, které je monitorováno, nesmí  být zne7ištEno nebo obsahovat 
velké 7áste7ky a nemElo by být náchylné ke krystalizaci. 
 
Instalované pUevodníky a magnetické spína7e pro použití v prostUedí 
s nebezpe7ím výbuchu musí být instalovány pouze pUes schválené 
bezpe7né okruhy.  

 
Pro media s teplotou pod – 20 oC musí být obtokový stavoznak izolovaný a 
obsahovat plexisklový nástavec, který je pUipevnEný na magnetickém 
vále7kovém zobrazova7i. 
 
Magnetický vále7kový zobrazova7 a pUidané magnetické spína7e musí být 
seUízeny spolu s plovákem ještE pUed instalací. 
 
Obtokový stavoznak nesmí být umístEný v blízkosti silného elekromagnetic-  
kého pole (minimální vzdálenost alespoO 1m). 
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Bezchybná funkce obtokového stavoznaku m]že být zaru7ena pouze 
s originálními KSR Kuebler doplOky a náhradními díly. 

 
Revize 

Revize hladinomEru BNA 
Revizi obtokových stavoznak] výrobce ve svém pUedpisu nestanovuje, ale 
pouze doporu7uje uživatel]m: 

/" revizi stavoznaku provádEjte sou7asnE s revizí pUipojené nádrže (u 
tlakových nádob) nebo podle charakteru mEUené kapaliny s ohledem na 
usazeniny a zne7ištEní mEUené kapaliny. 

/" kontrolu nastavení pUevodníku doporu7uje výrobce provádEt 1 x za 2 
roky a pUi každé zmEnE napájecího zdroje nebo vyhodnocovacího 
zaUízení. 

/" správná funkce stavoznaku m]že být zaru7ena jen pUi použití 
originálních doplOk] a náhradních díl]. 

 
PUevodník 

PUevodník ZMU (pouze k sondE typu MG) 
(v 6eské republice je nejvíce používán typ XT 42 SI) 
R/I pUevodník XT 42SI se instaluje v stavoznacích MG do propojovací 
krabice (11). Napájení 11-30 V DC, výstup 4 – 20 mA. 

 

4mA

20mA

4... 20 mA

-+

A

--
+

12 - 30 V DC

Typ XT 42 SI

hnedycerny modry

 
Nastavení  

Nastavení pUevodníku: 
1) Nádrž se naplní na maximální hodnotu a potenciometrem s ozna7ením  
       20 mA se nastaví protékající proud proudové smy7ky na 20m. 
2) Nádrž se vyprázdní a potenciometrem s ozna7ením 4 mA se nastaví  
       protékající proud proudové smy7ky na 4 mA. 
3) Celý postup se zopakuje podle potUeby až hodnoty 4 a 20 mA jsou  
       ustálené. Potenciometry se aretují barvou. V praxi sta7í vEtšinou 1 x až   
       2 x postup zopakovat. 
4)  ménE pUesných mEUení je nastavení možné provést pUiložením  
       plováku nebo  magnetu k mEUícímu 7idlu a simulováním minimální a  
       maximální hladiny. 
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Použití 
Použití pUevodníku: 
a) do prostUedí s nebezpe7ím výbuchu vždy 
b) do velmi náro7ných provozních podmínek se doporu7uje. Jedná se 
napU. o: 

/" vlhké provozy 

/" provozy s možným vysokofrekven7ním rušením signálu 

/" provozy vyžadující vysokou spolehlivost 
 

S ohledem na konstrukci pUevodníku (kapslované provedení) je možno 
prodloužit kontrolu nastavení 1x za 2 roky.  
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