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Plovákový spínaè
FTS 20

Detekce limitní hladiny v kapalinách
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Bezpeènostní pokyny

Plovákový spínaè FTS 20 je možno použít pouze jako limitní spínaè hladiny ve vhodných kapalinách. Nesprávný 

zpùsob použití mùže zpùsobit nebezpeèné situace.

Pøístroj smí instalovat, pøipojovat a uvést do provozu pouze kvalifikovaný a oprávnìný personál, pøi dodržování:

• pokynù tohoto návodu,

• pøíslušných norem,

• zákonných ustanovení a

• certifikátù (podle provedení a aplikace).

Bezpeènostní symboly

Výstraha!

“Výstraha” oznaèuje èinnost nebo postup, který pøi nesprávném provedení mùže zpùsobit zranìní nebo ohrozit 

bezpeènost provozu. Tyto pokyny si dùkladnì pøeètìte a postupujte opatrnì.

Upozornìní!

“Upozornìní” oznaèuje procesy, které pøi nesprávném provedení mohou ovlivnit provoz pøístroje nebo spustit 

jeho neoèekávané chování.
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Varianty pøístroje

Objednací kód Typ spínaèe

Iniciátor se spínací kulièkou; použití v oblastech s nebezpeèím výbuchu

2-vodièové pøipojení podle EN 60947-5-6 (NAMUR)

Použití s galvanicky oddìlenou jednotkou; oblasti s nebezpeèím výbuchu Zone1

Délka kabelu 5 m

52010119 S kabelem z PVC (pro vodu, odpadní vody)

52010120 S kabelem z PUR (pro paliva a oleje)

52010121 S kabelem z CSM (pro kyseliny a louhy)

Mikrospínaè se spínací kulièkou pro standardní aplikace,

3-vodièové pøipojení, pøepínací kontakt pro max. 250 V AC / 150 V DC 

Délka kabelu 5 m

52010122 S kabelem z PVC (pro vodu, odpadní vody)

52010123 S kabelem z PUR (pro paliva a oleje)

52010124 S kabelem z CSM (pro kyseliny a louhy)

Pøíslušenství

Nivotester FTL 325N Galvanicky oddìlená spínací jednotka

52010125 Tìsnicí prùchodka G1A, PVC

52010126 Pojistná matice G1A, PVC

52010127 Závaží (povrchová úprava polyamidem)
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Funkce

Spínací prvek, vestavìný v plovákovém spínaèi, spíná pøi zjištìní odklonu od horizontály.

Sepnutí je spuštìno pohybem ocelové kulièky a podle provedení pøístroje je realizováno bezdotykovým indukèním 

spínaèem nebo mikrospínaèem.

Indukèní spínaè pùsobí jako spínací výstup a poskytuje spínací signál podle EN 60947-5-6 (NAMUR). Mikrospínaè 

je typu dvoupolohový pøepínací kontakt.

Vlastnosti

• Spolehlivá detekce limitní hladiny v kapalinách

• Elektrické pøipojení podle doporuèení NAMUR v oblastech s nebezpeèím výbuchu (podle Zone 1) nebo 

pøepínací kontakt (AC/DC) pro univerzální standardní aplikace

• Kabel z rùzných materiálù pro rùzná média

• Malý prùmìr pro snadnou montáž pomocí otvoru se závitem G1A
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Zpùsob použití

Øízení chodu èerpadel a ventilù jedním spínaèem nebo signalizace výšky hladiny nebo limitní hladiny
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Instalace

Plovákový spínaè lze instalovat následovnì:

• Plovákový spínaè mùžete vložit do zásobníku (skrz otvor se závitem G1A) a našroubovat do tìsnicí prù-

chodky (G1A).

• Pokud je instalován shora, použijte závaží.

Upozornìní!

• Bod ohybu kabelu má být vždy vodorovnì.

• Délka kabelu mezi jeho uchycením a tìlesem plováku závisí na typu kabelu (viz "Technické údaje").

• V pøípadì použití závaží zajistìte za tìsnicí prùchodkou na vnìjší stranì zásobníku odlehèení v tahu (napø. 

uzel na kabelu).
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Elektrické pøipojení

Výstraha!

Berte v úvahu typ spínaèe.

Indukèní koncový spínaè

se spínací kulièkou (dle 

NAMUR)

Objednací kódy:

52010119

52010120

52010121 

Pøipojení

L+ = èerný nebo hnìdý

L- = modrý

(spíná pøi vyplavání)

Pøepínací kontakt (AC/DC)

Objednací kódy:

52010122

52010123

52010124

Barvy vodièù:

èerný + hnìdý = rozepnutý kontakt

èerný + modrý = sepnutý kontakt

(poloha kontaktu pøi vyplavání)

1 / hnědý / 
černý

L+

L-
2 / modrý 

hnědý

modrý

černý
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Technické údaje FTS 20 (NAMUR) typ: 52010119, 52010120, 52010121 

Mìøicí systém Obsahuje plovákový spínaè FTS 20 a galvanicky oddìlenou spínací jednotku, napø. 

Endress+Hauser Nivotester FTL 325N

Spínací prvek Indukèní bezdotykový spínaè s kulièkou, spíná pøi vyplavání

Napájení 8,2 V ±2 V

Provozní proud <1,2 mA rozepnutý; > 2,1 mA sepnutý 

Ochrana proti pøepólování ano

Úhel spínání Horní/dolní bod spínání ±12°, mìøeno vzhledem k horizontále

Okolní teplota Závisí na materiálu kabelu; PVC, PUR a CSM: -20 … +70 °C

Okolní tlak ≤ 3 bar

Hustota média ≥ 0,8 g/cm3

Materiál tìlesa plováku Polypropylén (PP)

Materiál kabelu PVC, CSM: standardní délka 5 m, prùøez 2 x 0,75 mm2

PUR: standardní délka 5 m, prùøez 2 x 0,50 mm2

Oblasti použití a minimální délka 

kabelu mezi uchycením a tìlesem 

plováku

PVC: ≥ 50 mm, vhodné pro vodu, odpadní vody, mírnì agresivní média

PUR: ≥ 100 mm, vhodné pro paliva, topné oleje, kapaliny obsahující olej

CSM: ≥ 100 mm, vhodné pro kyseliny a louhy

Schválení do prostøedí Ex TÜV 01 ATEX 1709

Krytí do prostøedí Ex  II 2G EEx ia II B T5

Údaje o provedení Ex T5 (Tokolí = 70 °C) T4 (Tokolí = 70 °C)

Napìtí Ci 16 V 16 V 

Proud Ii 52 mA 72 mA 

Pøíkon Pi 180 mW 242 mW 

Indukènost Li 1 mH 1 mH 

Kapacita Ci 153 nF 153 nF

Normy EN 60947-5-2, EN 50014: 1997, EN 50020: 1994
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Technické údaje FTS 20 (AC/DC) typ: 52010122, 52010123, 52010124

Mìøicí systém Obsahuje plovákový spínaè FTS 20

Spínací prvek Mikrospínaè s kulièkou

Spínací funkce Pøepínací kontakt

Spínací napìtí AC: max. 250 V; DC: max. 150 V

Spínací proud Max. 3 A (AC), max. 1 A (DC)

Úhel spínání Horní bod sepnutí:  +25° ±6° 

Dolní bod sepnutí:  +14° ±3°, mìøeno vzhledem k horizontále

Okolní teplota Závisí na materiálu kabelu; PVC: +5 … +70 °C, PUR a CSM: -20 … +85 °C

Okolní tlak ≤ 3 bar

Hustota média ≥ 0,8 g/cm3

Materiál tìlesa plováku Polypropylén (PP)

Materiál kabelu PVC, CSM: standardní délka 5 m, prùøez 2 x 0,75 mm2

PUR: standardní délka 5 m, prùøez 2 x 0,50 mm2

Oblasti použití a minimální délka 

kabelu mezi uchycením a tìlesem 

plováku

PVC: ≥ 50 mm, vhodné pro vodu, odpadní vody, mírnì agresivní média

PUR: ≥ 100 mm, vhodné pro paliva, topné oleje, kapaliny obsahující olej

CSM: ≥ 100 mm, vhodné pro kyseliny a louhy
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Rozmìry

Plovákový spínaè FTS 20

Tìsnicí prùchodka Závaží

(Rozmìry v mm)
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