
Typ SGS-02-11-S

Czujnik poziomu

Dane techniczne

Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali 
wysokiej jakości 1.4404 (316L)

Czyszczenie CIP-/SIP 0... + 150°C (30 min)

lub przełączany Push-Pull/NC, NO przełączany

Ciśnienie robocze: 10 bar (wyższe ciśnienia 

 

Złącze: M12, 5-pin
Gwint G 1/2", uszczelnienia bezelastomerowe

(HPC-Tip Nr 2)
   

Napięcie zasilania 12 ... 30 VDC
Sygnał wyjściowy PNP (standardowo), NPN 

  

Opóźnienie uruchomienia < 0,3 s
Czas odpowiedzi < 0,2 s
Temperatura otoczenia: -10 ... +70°C
Temperatura medium (ciągła): -0 … +100°C
Temperatura przechowywania: -20 ... +70°C

dostępne na życzenie)
Stopień ochrony IP68 / IP69K
Maks. moment obrotowy: 20 Nm
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Końcówka czujnika wykonana z PEEK 

Typowe zastosowania:

SMW jest czujnikiem poziomu sterowanym 
mikroprocesorem przeznaczonym dla cieczy, 
mediów adhezyjnych oraz past. Aplikacje:

Alarm niskiego i wysokiego poziomu w 
zbiornikach
Ochrona pomp przed suchobiegiem
Detekcja poziomu cieczy w zbiornikach i 
rurociągach
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Czujnik poziomu dla przemysłu spożywczego

basic level@

0

1

Füllstand

Wizualizacja za pomocą interfejsu PC-USB i 

oprogramowania dla odczytu i parametryzacji SGS

Funkcje podstawowe

  
  

  

   
  
Pomiar aseptyczny
Części zwilżane wykonane z PEEK
Stan urządzenia sygnalizowany za pomocą 

wykonanego z PA-GF20

Jedno urządzenie dla mediów wodnistych
i oleistych
Dwa stałe punkty włączenia/wyłączenia, 
konfigurowalne przy pomocy oprogramowania 
(bez konieczności stosowania 2 urządzeń) 
Standardowo: media wodniste
System spawanych tulei z modułowymi 
przyłączami procesowymi

pierścienia LED na górze czujnika, 

UWAGA!
Przy niskim punkcie rosy możliwa jest kondensacja wody, która może 
zniszczyć czujnik. Przy dużych wahaniach temperatur, np. strumieniu zimnej 
wody na gorącym czujniku, może dojść do absorpcji cieczy w czujniku. 
(Wymagania zgodnie z DIN EN 60068-2-14). W aplikacjach z punktem rosy 

Stopień ochrony po IP68 nie oznacza, że części są odpowiednie dla 
zastosowań w których może występować niższy punkt rosy lub szok 
temperaturowy. (DIN 60068-2-14)!
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Dopuszczenia
Zgodność z EHEDG, przyłącze higieniczne PEEK G1/2” (HPC)
Certyfikat nr 21/2017*
Certyfikat jest ważny tylko przy zastosowaniu czujnika z końcówką 
(końcówka HPC) oraz adapterem procesowym (tuleja HPC) z dopuszczeniem 
EHEDG. Dopuszczalne adaptery procesowe – zobacz 
„Adaptacja procesu”. *"Process adaptation"

Bardzo dobra dynamika pomiarowa
Elektronika zabezpieczona żelem izolacyjnym
Zgodność z EHEDG i FDA

Dopuszczalne obciążenie: 100mA

lub dużymi wahaniami temperatury zalecane jest częściowe lub całkowite 
zalanie żelem izolacyjnym.
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Füllstand
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Czujnik poziomu

Dodatkowe akcesoria - sprawdź kartę katalogową przyłączy 

Uwaga

Urządzenie jest odpowiednie dla mediów wodnistych, nieagresywnych, piwa, 
cieczy CIP. Media adhezyjne mogą prowadzić do błędów pomiarowych.

Odpowiednie spawane tuleje dostępne na życzenie.

Uszczelnienie czujnika nie może naruszać połączenia elektrycznego 
gwintu G1/2” ze ścianą urządzenia. Nie należy używać uszczelek taśmowych.

Parametryzacja (wyposażenie dodatkowe)

ST-PA-M12

Odczyt i parametryzacja za pomocą interfejsu PC-USB i 

Dla parametryzacji wymagany jest zarówno interfejs 
PC USB STPA-M12, jak i adapter do programowania ST-M12-Y-AD.

Kod zamówienia SGS

 SGS- 02 - 11 - S

Akcesoria

Interfejs PC-USB zawiera oprogramowanie do SMW - PA-M12
odczytu i parametryzacji urządzenia

Adapter do programowania (Adapter Y M12) dla ST- M12-Y-AD
podłączenia SGS do interfejsu PC-USB

.

Konfiguracja Pin

Typ SGS-02-11-S

TOP

Do adaptera USB

Zasilanie i wyjście

Do czujnika

12

3 4

1 2

34
1 +VDC (czerwony)
2 NC
3 GND (czarny)
4 OUT/PNP(biały)

1 GND (czarny)
2 Rx (czerwony)
3Tx (bialy)
4 NC

12

3 4

5
1 +VDC (czerwony1)
2Tx (biały)
3 GND (czarny)
4 OUT/PNP
5 Rx (czerwony2)

ST-M12-Y-AD 

Adapter do programowania

1 2
34

5
1 (Brązowy) +VDC
2 (Biały) Tx (tylko dla kontaktu z adapterem prog.) 
3 (Niebieski)  GND
4 (Czarny)  WYJ
5 (Szary)Rx (tylko dla kontaktu z adapterem prog.)
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Installation Notes

Torque PEEK-Tip 
(HPTC-Tip) with sleeve
(HPC-Sleeve): 20Nm

ST-PA-M12

oprogramowania SELI

procesowych w
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