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Zastosowanie: detekcja paszy, zbo¿a i innych
materia³ów sypkich podczas przechowywania,
transportu i przetwórstwa.

Podnieœ poziom rolnictwa z
czujnikami pojemnoœciowymi DOL.



Przedsiêbiorstwo zwi¹zane z
czujnikami DOL-Sensors®

SKOV A/S opracowywuje, produkuje i
prowadzi sprzeda¿ pojemnoœciowych
zastrze¿onych czujników
zbli¿eniowych.
Czujniki DOL-Sensors® maj¹
zastosowanie w automatyce we
wszystkich ga³êziach przemys³u.
Firma SKOV jest wiod¹cym dostawc¹
systemów wentylacji i automatyki dla
przemys³u rolnego. Naturalnie sektory
rolny i paszowy s¹ g³ównymi
obszarami zastosowañ naszych
czujników, ale przemys³ przetwórczy
równie¿ szybko siê rozwija. Czujniki
DOL-Sensors stanowi¹ niezale¿n¹
dziedzinê dzia³alnoœci i posiadaj¹
odrêbny profil.
Program czujników by³ tworzony
przez 25 lat przy wspó³pracy z
najwiêkszymi w œwiecie
przedsiêbiorstwami bran¿y rolno-
spo¿ywczej.
Celem firmy jest byæ najlepszym
partnerem w zakresie detekcji w
wy¿ej wymienionych sektorach.
Jest to mo¿liwe dziêki oferowaniu
elastycznie dobranych, niezawodnych
i konkurencyjnych produktów,
wyprodukowanych w oparciu o
najnowoczeœniejsz¹ technologiê.
Technologia produkcji czujników
stanowi sedno dzia³alnoœci SKOV.

Do czego s³u¿¹ pojemnoœciowe
czujniki zbli¿eniowe?

Pojemnoœciowe czujniki zbli¿eniowe
umo¿liwiaj¹ detekcjê paszy, ziarna i
materia³ów sypkich podczas
magazynowania, transportu i
przygotowywania. S³u¿¹ one do
rozpoczêcia / zakoñczenia
nape³niania, wskazywania “poziomu”,
sygnalizowania alarmu, itd. oraz
wykrywania metali jak i innych

Pojemnoœciowe czujniki zbli¿eniowe DOL
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materia³ów, na przyk³ad paszy, ziarna,
cieczy, drewna, szk³a i tworzyw
sztucznych. O tym, jak skutecznie
dany materia³ jest wykrywany,
decyduje jego sta³a dielektryczna,
gêstoœæ i objêtoœæ.
Wiod¹cym czujnikiem w serii DOL jest
DOL 45R, który podczas instalacji
mo¿na ³atwo programowaæ do
¿¹danych funkcji za pomoc¹ nowych
technik mikrokomputerowych. Jego
elastycznoœæ powoduje, ¿e jest on
czujnikiem preferowanym przez
in¿ynierów. Linia produktów SKOV
obejmuje wiele typów ró¿nych wzorów
i parametrów elektrycznych.
Ponadto, oprócz uniwersalnych
typów, SKOV produkuje tak¿e czujniki
dostosowane do potrzeb klienta, które
s¹ opracowywane w œcis³ej
wspó³pracy z nabywc¹.

Gdzie s¹ stosowane?

W wielu ga³êziach przemys³u cykl
technologiczny od surowców do
uzyskania wyrobu gotowego jest
bardzo d³ugi. Przemys³ rolny wraz z
rolnictwem stanowi¹ pierwszy etap, a
przemys³ spo¿ywczy jest ostatnim
etapem, obejmuj¹cym wiele
zautomatyzowanych procesów
wymagaj¹cych sterowania
transportem i magazynowania.
Dlatego te¿, pojemnoœciowe czujniki
zbli¿eniowe znajduj¹ zastosowanie
wszêdzie tam, gdzie konieczne jest
zapewnienie wydajnego i
prawid³owego obrotu cennymi
materia³ami.
Ponadto, przy przenoszeniu drewna,
tworzyw sztucznych i wszelkiego
rodzaju granulatów, pojemnoœciowe
czujniki zbli¿eniowe odgrywaj¹ w
uk³adzie automatyki decyduj¹c¹ rolê.
Oprócz czujników posiadaj¹cych
certyfikat CE, SKOV oferuje tak¿e
czujniki z certyfikatami UL, CSA i
ATEX.

Zalety wyrobu.

Pojemnoœciowe czujniki zbli¿eniowe
nie zawieraj¹ jakichkolwiek
ruchomych elementów, które mog³yby
ulec zu¿yciu i wymaga³yby wymiany.
S¹ bezobs³ugowe, a ich kompaktowa
budowa powoduje, ¿e nadaj¹ siê do
ró¿norodnych zastosowañ. Elementy
elektroniczne s¹ wbudowane, aby
zapobiec wp³ywowi drgañ i uderzeñ
na funkcjonowanie i niezawodnoœæ
czujnika. Ponadto czujniki DOL s¹
wodo- i py³oodporne, IP67/KEMA6, i
dlatego te¿ mog¹ byæ stosowane
niemal wszêdzie.

Produkcja i jakoœæ.

Wszystkie czujniki s¹ opracowywane i
produkowane w fabryce SKOV.
Jakoœæ i niezawodnoœæ s¹
kontrolowane wewnêtrznie w ca³ym
cyklu technologicznym, a produkty
podlegaj¹ regularnym testom. Czujniki
DOL s¹ projektowane i produkowane
z myœl¹ o instalacji w warunkach
niesprzyjaj¹cych zarówno pod
wzglêdem fizycznym, jak i
elektrycznym.
System kontroli jakoœci SKOV
posiada certyfikat zgodnoœci z
najsurowszymi wymogami normy DS/
ISO9001 oraz produkcji elektroniki
zgodnych z Dyrektyw¹ ATEX 94/9/EC.
Czujniki spe³niaj¹ nie tylko normê CE,
lecz tak¿e najwy¿sze normy SKOV,
które opracowano na bazie naszego
ogromnego doœwiadczenia jako
wiod¹cego dostawcy elektroniki dla
sektora rolnego.

Optymalizacja procesów produkcji
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 Czułość 
Opóźnione 
wyłączanie  

Opóźnione 
włączanie 

DOL 41R ● 
  

DOL 43R ● ● 
 

DOL 45R ● ● ● 

Czujniki pojemnoœciowe DOL serii  40R

Informacje techniczne

Zastosowanie wyrobu.
Czujniki pojemnoœciowe DOL 40R s¹
przeznaczone do wykrywania
najbardziej typowych rodzajów paszy,
ziarna i materia³ów sypkich.

Typowe zastosowania.
Czujniki pojemnoœciowe zazwyczaj s¹
wykorzystywane przy opró¿nianiu,
nape³nianiu lub wskazywania poziomu
w zbiornikach, silosach i pojemnikach.
Zintegrowany przekaŸnik du¿ej mocy
pozwala na bezpoœrednie sterowanie
wieloma funkcjami. Czujniki DOL 40R
dostêpne s¹ tak¿e w wersji
dopuszczonej przez Dyrektywê ATEX
do wykorzystania w œrodowisku, w
którym wystêpuje zagro¿enie
wybuchem.

Seria DOL 40R.
Seria DOL 40R czujników
pojemnoœciowych produkcji SKOV
zapewnia du¿¹ funkcjonalnoœæ i

pozostaje w tej pozycji dopóki czynnik
aktywuj¹cy czujnik nie przestaje
oddzia³ywaæ.
DOL 43R posiada opcjê opóŸnionego
wy³¹czenia. Gdy ustaje czynnik
aktywuj¹cy rozpoczyna siê odliczanie
opóŸnienia. Po up³ywie czasu
opóŸnienia przekaŸnik z powrotem siê
prze³¹cza.

Oprócz powy¿szych dwóch opcji DOL
45R ma tak¿e mo¿liwoœæ ustawiania
czasu opóŸnienia w³¹czenia. Gdy
czujnik siê uaktywni, rozpocznie siê
odliczanie opóŸnienia czasowego.
PrzekaŸnik w³¹czy siê po up³ywie
zadanego czasu opóŸnienia.
PrzekaŸnik nie prze³¹czy siê z
powrotem dopóki czujnik nie
przestanie byæ aktywny.

³atwoœæ obs³ugi. Seria obejmuje trzy
modele o ró¿nych funkcjach.

Wielofunkcyjnoœæ.
Przy zastosowaniu nowej techniki
mikrokomputerowej wszystkie funkcje
zosta³y umieszczone razem w jednym
czujniku - DOL 45R. DOL 43R i DOL
41R s¹ niewiele ró¿ni¹cymi siê
odmianami.
Czu³oœæ i d³ugoœæ
opóŸnienia s¹ regulowane
za pomoc¹ dwóch
prze³¹czników. Dioda LED
wskazuje kiedy
prze³¹czniki s¹
uaktywniane. Naturalnie
wszystkie ustawienia
mo¿na póŸniej w ³atwy
sposób zmieniaæ.

Opis funkcjonalny.
DOL 41R nie posiada opóŸnienia
czasowego. PrzekaŸnik uruchamia
siê od razu, gdy czujnik jest aktywny i
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czujnik wzbudzony

niewzbudzony

bez
opóŸnienia
czasowego

zielony

opóŸnienie
wy³¹czenia

zielony

opóŸnienie
za³¹czenia

czerwony

czerwony

czerwony
zielony

Czujniki pojemnoœciowe DOL serii 40R

Informacje techniczne

Funkcje specjalne.
Czujnik jest wyposa¿ony w szereg
funkcji specjalnych, które
zwiêkszaj¹ jego przydatnoœæ:
Przywrócenie ustawieñ
fabrycznych.
Odczyt ustawionego czasu
opóŸnienia.
Wy³¹czenie czasu opóŸnienia.
W³¹czenie / wy³¹czenie œwiecenia
diod.

Technika wykonania.
Seria DOL 40R charakteryzuje siê
wbudowanym przekaŸnikiem 10 A
du¿ej mocy wyposa¿onym w funkcjê
prze³¹czania. Czujniki dostêpne s¹ w
dwóch wariantach o nastêpuj¹cym
zakresie napiêciowym:
10 - 30 V AC/DC
90 - 250 V AC

Niezawodnoœæ.
Wykorzystanie prze³¹czników
elektronicznych zamiast
mechanicznych gwarantuje
niespotykan¹ niezawodnoœæ,
szczególnie dlatego, ¿e s¹ one
ca³kowicie zamkniête w specjalnym
tworzywie sztucznym, zapewniaj¹cym
maksymaln¹ ochronê przed wilgoci¹ i
innymi czynnikami zewnêtrznymi w
surowych warunkach otoczenia.
Czujnik posiada certyfikaty CE i C-UL
oraz posiada wysok¹ odpornoœæ na
zak³ócenia pochodz¹ce z urz¹dzeñ
³¹cznoœciowych (na przyk³ad z
telefonów komórkowych) oraz stanów
nieustalonych (na przyk³ad z silników i
styczników). Czyni to czujnik bardzo
niezawodnym. W wersji ATEX czujnik
mo¿e byæ wykorzystywany
bezpiecznie w œrodowisku kategorii 1
strefie 20.

Monta¿.
Czujnik DOL 40R mo¿na w ³atwy
sposób zamontowaæ w d³awiku z
tworzywa sztucznego, który dostêpny
jest tak¿e w wersji z ko³nierzem
u³atwiaj¹cym monta¿ zewnêtrzny.
Podobnie czujnik jest dostarczany w
wykonaniu z gwintem, co umo¿liwia
kilka opcji monta¿u.

Czujnik specjalny dla
przenoœników rurowych.
Seria DOL 40R obejmuje równie¿
czujnik DOL 45R-T. Jest to model
opracowany specjalnie do wykrywania
paszy dostarczanej w przenoœnikach
rurowych, na przyk³ad uk³adach
suszenia paszy.
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Czujniki pojemnoœciowe DOL serii 40R

Informacje techniczne

Wymiary

Napięcie zasilające: 10 - 30 V AC/DC i 90 - 250 V AC 

Częstotliwość:   50 - 60 Hz 

Pobór mocy:   2 VA 

Napięcie maksymalne przełączania 
przekaźnika: 

  250 V AC 

Maksymalna moc przełączana 
przekaźnika: 

  5 A przy cos φ = 1 
  2 A przy cos φ = 0.8 
  0.35 A przy cos φ = 0.4 

Bezpieczeństwo:   Przełączniki przekaźnika i źródło zasilania są odseparowane galwanicznie  
  Napięcie probiercze 4 kV AC 

Odległość zadziałania:   Regulowana 0 - 15 mm w zależności od materiału. Ustawienia fabryczne dla ziarna 

Czas opóźnienia:    Regulowany 0-240 min. Ustawienia fabryczne: 30 sek. 

Klasa ochronności:   IP67 

Temperatura otoczenia, praca:   -20 °C do +70 °C / -4 °F do +158 °F 

Temperatura otoczenia, przechowywanie:   -30 °C do +85 °C / -22 °F do +185 °F 

Długość:   110 mm / 43/8? 

Średnica:   30 mm / 13/16? 

Przewód:   5-żyłowy 0.75 mm2. Długość 1500 mm / 58.5 cali. Średnica 9.1 mm / 0.35 cali 

Waga wraz z przewodem:   290 g 

Akcesoria, dołączone do czujnika:   Instrukcja 

Certyfikaty:   CE i C-UL  

  0539          II 1D, DEMKO 03 ATEX 133967X, EEX ia IIC T6 
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Czujniki pojemnoœciowe DOL serii 25

Informacje techniczne

Zastosowanie wyrobu.
Czujniki pojemnoœciowe s¹
przeznaczone do wykrywania
najbardziej typowych rodzajów paszy,
ziarna i materia³ów sypkich. Czujniki
pojemnoœciowe zazwyczaj s¹
wykorzystywane przy opró¿nianiu,
nape³nianiu lub wskazywaniu poziomu
w zbiornikach, silosach i pojemnikach.
Czujniki DOL 25 s¹ pod³¹czone do
centralnego zespo³u sterowania lub
bezpoœrednio do przekaŸnika
steruj¹cego. Wersje wyposa¿one w
zintegrowane trymery szczególnie
nadaj¹ siê do wykorzystania
bezpoœredniego sterowania.

Seria DOL 25.
DOL 25 jest now¹ pe³n¹ seri¹
czujników, spe³niaj¹cych wszelkie
wymagania jakoœciowe pod wzglêdem
fizycznym, elektrycznym i
funkcjonalnym. Osi¹gniêto to za
pomoc¹ nowej platformy
mikrokomputerowej, stanowi¹cej
podstawê dla wszystkich wariantów.
W wyniku tego seria czujników
doskonale nadaje siê do realizacji
wszelkiego rodzaju zadañ.
Najlepszy z modeli, DOL 25-DI,
zapewnia ca³kowicie nowe i proste
dzia³anie. Dwucyfrowy wyœwietlacz
LCD w czytelny sposób przedstawia
ustawienia czu³oœci, timerów i
oczywiœcie aktualny stan czujnika.
Odt¹d nie potrzeba ju¿ zatem
postêpowaæ metod¹ prób i b³êdów lub
odgadywaæ prawid³owych ustawieñ.
Najlepszy z modeli oferuje równie¿
automatyczne ustawianie czu³oœci,
któr¹ mo¿na oczywiœcie dok³adnie
dopasowaæ w trybie rêcznym.
Modele DOL 25 w wersji z trymerami
dostêpne s¹ w kilku wariantach,
dlatego te¿ mo¿na dostaæ je
wyposa¿one w dok³adnie dobran¹
funkcjê: bez trymera, z jednym
trymerem lub z dwoma trymerami.
Wszystkie typy posiadaj¹ nowy,

aktywny uk³ad kompensacji
temperaturowej, który powoduje, ¿e
s¹ one w 100 % stabilne
temperaturowo. S¹ one wyposa¿one
tak¿e w ró¿ne nowe funkcje
filtracyjne, maj¹ce na celu ochronê
przed zak³óceniami
elektromagnetycznymi. Ich odpornoœæ

jest znacznie lepsza ni¿ wymagania
dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci
elektromagnetycznej (EMC).

Funkcje.
Wystêpuj¹ cztery podstawowe typy,
ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem
funkcjonalnym i dzia³aniem.

    DOL 25 DI 

   DOL 25 2T  

  DOL 25 1T   

 DOL 25 0T    

Czułość regulowana  � � � 

     

Regulowany timer wyłączenia   � � 

     

Regulowany timer włączenia    � 

     

Regulowany timer 
maksymalnego czasu działania 

   � 

     

Automatyczne ustawianie 
czułości 

   � 
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Czujniki pojemnoœciowe DOL serii 25

Informacje techniczne

WskaŸnik stanu.
Wszystkie typy posiadaj¹ diodê stanu
(LED), która wskazuje aktualny stan
czujnika. Dioda LED wskazuje stan
wyjœcia i nie wskazuje, je¿eli czujnik
uaktywni³ siê. Uszkodzenia czujnika
lub aktywny ogranicznik pr¹du jest
sygnalizowany jako szybkie
pulsowanie.

Monta¿.
Zwyk³y DOL 25 jest montowany
zarówno poprzez podwieszenie, jak i
na sta³e w d³awiku z tworzywa
sztucznego lub w gumowym ³¹czniku.
Wersje z obudow¹ gwintowan¹
dostarczane s¹ wraz nakrêtkami do
mocowania w p³ycie lub œciance.

Funkcje specjalne.
Oprócz prostych i intuicyjnych
ustawieñ podstawowych, czujnik DOL
25-DI posiada ca³y zakres funkcji
specjalnych, które s¹ ³atwo
uruchamiane przy pomocy klawiszy i
wyœwietlacza.

- Automatyczna kalibracja uczy
czujnik
rozró¿niania pomiêdzy obiektem a
otoczeniem.

- Wybór pomiêdzy Wyrób i Przerwa.
- Funkcja ”Timer maksymalnego

czasu pracy”, która mierzy
maksymalny dopuszczalny czas
w³¹czenia.

- Mo¿liwoœæ wy³¹czenia diody LED
wskaŸnika stanu.

Wymiary
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Czujniki pojemnoœciowe DOL serii 25

Informacje techniczne

W³aœciwoœci dodatkowe.
Dziêki nowej technologii
mikrokomputerowej oraz
zaawansowanemu projektowaniu
obwodów, osi¹gnêliœmy sukces
nadaj¹c DOL 25 szereg cech
pionierskiego wyrobu.

- Aktywna kompensacja
temperatury
stanowi zintegrowany czujnik
temperatury, który stale monitoruje
wp³yw otoczenia i na bie¿¹co go
kompensuje w ten sposób, ¿e
czu³oœæ
stale utrzymuje siê na tym samym
poziomie.

- Podwójne wykrywanie
jest now¹ metod¹ obróbki sygna³u
w czujniku, która pozwala na
zrównowa¿enie
wp³ywu zak³óceñ.

- Kondensator prze³¹czaj¹cy
jest now¹ zasad¹ w wykrywaniu
obiektów samych przez siebie,
która powoduje skrajne
uodpornienie na
napromieniowanie wysok¹
czêstotliwoœci¹.

DOL 25 posiada swoj¹ w³asn¹
“obronê przeciwrakietow¹” przeciwko
atakowi z zewn¹trz.
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Czujniki pojemnoœciowe DOL wszystkich serii
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Oferta pojemnoœciowych
czujników DOL

To szeroki program pokrywaj¹cy
praktycznie wszystkie potrzeby
detekcji poziomu i wykrywania
obecnoœci w przemyœle i rolnictwie.

Seria czujników DOL 40R z
przekaŸnikiem o du¿ej obci¹¿alnoœci
szczególnie dobrze nadaje siê do
aplikacji zwi¹zanych z nape³nianiem
np. zbiorników czy silosów, gdzie
wystêpuje bezpoœrednie sterowanie
silnikiem.
Elastycznoœæ tej serii pozwala na
bardzo prosty monta¿ i regulacjê.

11

Seria DOL 25R jest natomiast
kierowana do aplikacji, w których
sterowanie odbywa siê centralnie za
pomoc¹ sterownika. W aplikacjach
takich istotnym sk³adnikiem jest
przep³yw informacji.
Dla takich aplikacji czujniki serii DOL
25R wyposa¿one s¹ w wyjœcia
tranzystorowe ró¿nych konfiguracji.
Program uzupe³nia szeroki wybór
gabarytów czujników.

Obecnie, coraz czêœciej pojawiaj¹ siê
aplikacje, w których wymagane jest
stosowanie urz¹dzeñ spe³niaj¹cych
normy iskrobezpieczne (wytyczne
ATEX).
Dla takich aplikacji dostosowana jest
równie¿ seria DOL 40R w specjalnym
wykonaniu eliminuj¹cym gromadzenie
siê ³adunków elektrostatycznych.

Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich
czujników DOL jest du¿a stabilnoœæ
dzia³ania w ka¿dych warunkach. W
czujnikach zabudowane s¹ zatem
specjalne uk³ady kompensacji
temperaturowej oraz zabezpieczenia
zasilania.

Czujniki DOL to optymalizacja
procesów produkcji.



 X CA X X X X X X X 

Nazwa          

DOL 25          

Typ          

CA = pojemnościowy          

Obudowa          

P = tworzywo sztuczne          

Średnica          

M18 = 18 mm cylinder gwintowany          

Ø18 = 18 mm cylinder gładki          

Mocowanie          

FL = wpuszczany          

NF = niewpuszcany          

Podłączenie          

CA = przewód          

PL = wtyk M12          

Wyjścia          

PNP = 1 wyjście PNP          

NPN = 1 wyjście NPN          

SCR = 1 wyjście tyrystorowe          

Konfiguracje          

2 = 2 wyjścia PNP/NPN, 
zwierne (NO) i rozwierne (NC) 

         

M = 1 wyjście PNP/NPN/SCR, 
zwierne (NO) 

         

B = 1 wyjście PNP/NPN/SCR, 
        zwierne (NC) 

         

        P = 1 wyjście PNP/NPN/SCR, 
        programowalne: zwierne (NO) / 
        rozwierne (NC) 

         

Regulacje          

DI = Wyświetlacz          

1T = 1 Trymer          

2T = 2 Trymery          

0T = 0 Trymerów          

 

Maksymalny zasięg działania 

 Średnica czujnika 

 

 

Wpuszczany 5 mm 10 mm 

Niewpuszczany 10 mm 20 mm 

 

Oznaczenie Nr. 

PNP-2-2T 102001 

PNP-2-1T 102002 

PNP-2-0T 102003 
CA-P-Ø18-NF CA 

SCR-B-1T 102042 

PNP-2-2T 102097 

PNP-2-1T 102098 

PNP-2-0T 102099 
CA-P-M18-NF CA 

SCR-M-1T 102134 

 

Konstrukcja wyrobu.
Poni¿sze modele standardowo
znajduj¹ siê na sk³adzie. Inne
kombinacje w³aœciwoœci fizycznych i
elektrycznych mog¹ zostaæ
wyprodukowane na ¿¹danie.

Oznaczenia kodowe

Informacje techniczne

Czujniki pojemnoœciowe DOL serii 25
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DOL 25 PNP/NPN DOL 25 SCR Opis 

Wartość Jednostka Wartość Jednostka 

Zasilanie elektryczne (Ue) 10-36 VDC   

Zasilanie elektryczne (Ub)   20-250 VAC 

Maksymalne tętnienie (Vpp) 10 %   

Częstotliwość   50-60 Hz 

Znamionowy prąd roboczy (Ie) 500 mA 300 mA 

Maksymalny spadek napięcia  (Ud) < 2.5 V DC < 10 VAC RMS 

Prąd zasilania bez obciążenia < 6 mA   

Czas włączania < 100 ms < 100 ms 

Częstotliwość cykli roboczych > 100 Hz > 10 Hz 

Minimalny prąd roboczy (Im)   < 10 mA RMS 

Prąd w stanie wyłączonym (Ir)   < 3 mA RMS 

Napięcie przejściowe 4 kV 4 kV 

Napięcie impulsowe 2 kV   

Napięcie impulsowe (obciążenie= 468 om)   4 kV 

 

18 mm 30 mm 

Tworzywo Metal Tworzywo Metal Opis 

Wartość Wartość 

Jednostka 

Przewód, 4 × 0.26 mm
2
 (AWG 22) 2000 2000 2000 2000 mm 

Waga przewodu  108 146 168 238 g 

Waga wtyku 32 60 80 148 g 

 

Opis Wartość Jednostka Wartość Jednostka 

Temperatura otoczenia, praca -25 do +70 °C -13 do +158 °F 

Temperatura otoczenia, 
magazynowanie 

-30 do +80 °C -22 do +176 °F 

Klasa ochronności IP67  NEMA6  

Dopuszczenia CE i C-UL   

 

Specyfikacje elektryczne

Specyfikacje mechaniczne

Œrodowisko

Informacje techniczne

Czujniki pojemnoœciowe DOL serii 25
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Czujnik wilgotnoœci DOL serii 14

Informacje techniczne

Zastosowanie wyrobu.
DOL 14 jest w pe³ni elektronicznym
czujnikiem do pomiaru wilgotnoœci
wzglêdnej powietrza. Czujnik posiada
wbudowany wzmacniacz napiêciowy
0.1 V/% RH (RH - wilgotnoœci
wzglêdnej), który umo¿liwia
bezpoœrednie pod³¹czenie do zespo³u
wyœwietlacza lub zespo³u sterowania.
Element czujnika jest zabezpieczony
za pomoc¹ niezdejmowalnej pokrywy.
Wszystkie elementy elektroniczne
czujnika s¹ uszczelnione w
specjalnym materiale z tworzywa
sztucznego. W otworach,
znajduj¹cych siê w pobli¿u wlotu
przewodu, istnieje mo¿liwoœæ regulacji
punktu zerowego oraz wzmocnienia.

Opis funkcjonalny.
DOL 14 mierzy wilgotnoœæ wzglêdn¹
zgodnie z tak zwan¹ zasad¹
pojemnoœci. Element czujnika sk³ada
siê z kawa³ka folii z tworzywa
sztucznego, która pokryta jest z
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jednej strony cienk¹ warstewk¹ z³ota.
Poniewa¿ folia z tworzywa
sztucznego jest higroskopijna, ma
ona zawsze tak¹ sam¹ wilgotnoœæ
wzglêdn¹ jak powietrze w jej

otoczeniu. Ta wilgotnoœæ wzglêdna
jest mierzona elektronicznie przez
pow³okê ze z³ota i zostaje zamieniona
na napiêcie odpowiadaj¹ce
wilgotnoœci.

Po³¹czenie.
Czujnik mo¿na przymocowaæ za
pomoc¹ dostarczonych przez
producenta zestawów zacisków lub
mo¿e zostaæ zawieszony po prostu na
przewodzie. Napiêcie zasilaj¹ce,
które musi wynosiæ co najmniej 13 V
DC, jest przy³¹czane do niebieskiego i
czarnego przewodu. Je¿eli czujnik
jest pod³¹czony do Ÿród³a zasilania o
napiêciu wy¿szym ni¿ 24 V, zawsze
nale¿y zainstalowaæ rezystor wstêpny
(rezystor szeregowy). Sygna³ z
czujnika jest odbierany pomiêdzy
przewodami niebieskim i br¹zowym.
D³ugoœæ przewodu DOL 14 jest
nieograniczona, o ile zostanie
zastosowany przewód o przekroju co
najmniej 1,5 mm2.
Czujniki DOL 14 dostêpne s¹ tak¿e
wraz z wtyczkami na przewodzie.
Uk³ad wtykowy mo¿na równie¿
zamówiæ oddzielnie.

Charakterystyka sygna³u wyjœciowego

14
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Zakres pomiarowy 12-90 % RH (RH -wilgotność względna) 

Dokładność kalibracji ± 2 % 

Stała czasowa 3 min. 

Napięcie zasilania 13-24 V DC 

Pobór prądu @ 13 V = 1.5 mA 
@ 24 V = 3.0 mA 

Napięcie wyjściowe 0.1 V/5 RH (RH -wilgotność względna) 

Impedancja wyjściowa 1 KΩ 

Temperatura otoczenia, praca 0 °C do +50 °C 

Temperatura otoczenia, przechowywanie -20 °C do +60 °C 

Klasa ochronności, urządzenie 
elektroniczne 

IP 54 

Długość 127.5 mm 

Średnica 20 mm 

Waga, wraz z przewodem 150 g 

Przewód 3- żyłowy, 1.5 m, ø5.5 mm 

Waga transportowa 200 g 

Wymiary transportowe 160 × 60 × 55 mm 

Numer zamówieniowy DOL 14 
 

140202 

Numer zamówieniowy DOL 14 wraz z 
wtyczką 

140204 

Numer zamówieniowy pokrywki 
zabezpieczającej 

140290 

Numer zamówieniowy układu wtyczki 140292 

 

Czujnik wilgotnoœci DOL serii 14

Informacje techniczne

Wymiary
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Pojemnoœciowe czujniki zbli¿eniowe

Przegl¹d wyrobów

Seria DOL 40R– średnica 30 mm Typ Opóźnienie Wyjście Kształt Napięcie Nr 

10-30V AC/DC 100672 
Gładki 

90-230V AC 100671 

10-30V AC/DC 100772 
DOL 41R - Przekaźnik 

Gwinto-
wany 90-230V AC 100771 

10-30V AC/DC 100662 
Gładki 

90-230V AC 100661 

10-30V AC/DC 100762 DOL 43R 
opóźnienie 
wył. 
0-4 godz. 

Przekaźnik 
Gwinto-
wany 90-230V AC 100761 

10-30V AC/DC 100652 
Gładki 

90-230V AC 100651 

10-30V AC/DC 100752 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe serii  
DOL 40R są przeznaczone do 
wszechstronnego wykrywania paszy, 
ziarna i materiałów sypkich. 

DOL 45R 

 
opóźnienie 
wył./wł. 
0-4 godz. 

Przekaźnik 
Gwinto-
wany 90-230V AC 100751 

10-30V AC/DC 100622 DOL 41R 
ATEX 

- Przekaźnik Gładki 
90-230V AC 100621 

10-30V AC/DC 100612 DOL 43R 
ATEX 

Opóźnienie 
wył. 

Przekaźnik Gładki 
90-230V AC 100611 

10-30V AC/DC 100602 DOL 45R 
ATEX 

Opóźnienie 
wył./wł. 

Przekaźnik Gładki 
90-230V AC 100601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersje ATEX są dopuszczone do 
stosowania w środowisku Kategorii 1, w 
strefie 20, gdzie występuje 
niebezpieczeństwo wybuchu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-30V AC/DC 100682 
DOL 45R-T 

Opóźnienie 
wył./wł 
0-4 godz. 

Przekaźnik Gładki 

90-230V AC 100681 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czujniki DOL 45R T- stanowią część serii DOL 40R, lecz są zaprojektowane 
specjalnie do wykrywania paszy i podobnych materiałów w układach 
przenośników rurowych. 
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Pojemnoœciowe czujniki zbli¿eniowe

Przegl¹d wyrobów

DOL Seria 25 – 18 i 30 mm Typ Opóźnienie Wyjście* Kształt Napięcie Nr 

SCR NC P-M18 20-230 V AC 102139 

P-M18 10-36 V DC 102099 DOL 25 0T - PNP 
NO i NC P-Ø18 10-36 V DC 102003 

P-M18 20-230 V AC 102134 
SCR NO 

P-M30 20-230 V AC 102230 

P-Ø18 20-230 V AC 102042 
SCR NC 

P-M30 20-230 V AC 102234 

P-M18 10-36 V DC 102098 

P-Ø18 10-36 V DC 102002 

DOL 25 1T - 

PNP 
NO i NC 

P-M30 10-36 V DC 102194 

SCR NC P-Ø18 20-230 V AC 102041 

P-M18 10-36 V DC 102097 

 

DOL 25 2T 
Wył.  
0-10m PNP 

NO i NC P-Ø18 10-36 V DC 102001 

 
DOL 25 jest nową pełną serią czujników, 
które spełniają wszelkie wymagania 
dotyczące właściwości fizycznych, 
elektrycznych i funkcjonalnych. 
Typ DOL 25 z trymerem jest dostępny w 
kilku wariantach, a więc można uzyskać 
dokładnie żądaną funkcję:  

• Bez trymera  (0T) 

• Z jednym trymerem  (1T) 

• Z dwoma trymerami (2T) 
 
Wszystkie typy są wyposażone w nowy, 
aktywny układ kompensacji 
temperaturowej, który sprawia, że są w 
100 % stabilne temperaturowo. 

 
Oprócz powyższych standardowych typów czujników, wersja DOL 25 jest 
dostępna w dowolnej kombinacji kształtu, działania i wyjścia. 
 
* SCR – wyjście tyrystorowe 
   NC – normalnie zwarte (zestyk rozwierny) 
   NO – normalnie rozwarte (zestyk zwierny) 
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Akcesoria dla DOL serii 40R Opis Nr 
 

Gwintowany dławik z tworzywa sztucznego do montowania 
czujników serii DOL 40. 
Dławik z tworzywa sztucznego może być montowany w ścianie 
silosu za pomocą śruby o gwincie wewnętrznym lub bezpośrednio 
z zewnątrz za pomocą dołączonego kołnierza. 
 

140107 

  

Dławik z tworzywa sztucznego podobny do 140107, lecz do 
wykorzystania łącznie z wersją DOL 40R ATEX  
 

140120 

 

 

Łącznik umożliwia łatwy montaż na rurach z tworzywa sztucznego 
w systemach rurowych, gdzie czujniki wykrywają materiał poprzez 
ściankę rury z tworzywa sztucznego. 
 
Czujnik jest zazwyczaj wykorzystywany do zatrzymywania 
napełniania, gdy układ jest już pełny. Łącznik łączy z rurami o 
średnicach z zakresu 38 - 70 mm. 

140112 

 

 

Łącznik w postaci stożkowej tulejki gumowej, którą łatwo można 
umieścić na czujniku DOL 40R. 
 
Łącznik jest stosowany wtedy, gdy czujnik DOL 40R ma zastąpić 
DOL 16R/21R/33R zamontowany w PG 36 lub równoważnym 
urządzeniu o średnicy większej niż DOL 40R. 

140113 

 

Akcesoria dla DOL serii 25  

  

 

Dławik do montowania czujnika DOL 25. 
 
W celu zamontowania dławika niezbędny jest otwór minimum 28 
mm i maksimum 31 mm. 

140121 

 

 

Pojemnoœciowe czujniki zbli¿eniowe

Akcesoria
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Schemat po³¹czeñ

Pojemnoœciowe czujniki zbli¿eniowe

DOL 40R  
wyjście z przekaźnikiem 

Opis 

  

 

 
Zasilanie dołącza się do przewodów niebieskiego i brązowego. 
Obciążenie jest połączone szeregowo z przekaźnikiem czujnika. 
 
STOP poprzez uruchomienie czujnika, wykorzystać czarne 
przewody 1 i 3 (NC – normalnie zwarty). 
 
START poprzez uruchomienie czujnika, wykorzystać czarne 
przewody 1 i 4 (NO - normalnie rozwarty). 

 

DOL 25 SCR 
wyjście z tyrystorem 

 

 

 

 

Obciążenie jest połączone szeregowo ze stykiem tyrystora czujnika.  
Maksymalne obciążenie = 300 mA 

 

DOL 25 
wyjście z tranzystorem PNP 

 

 

 

Obciążenie jest połączone z wyjściem NO lub NC czujnika. 
Maksymalne obciążenie = 500 mA 

 

DOL 25 
wyjście z tranzystorem NPN 

 

 

 

 

Obciążenie jest połączone z wyjściem NO lub NC czujnika. 
Maksymalne obciążenie = 500 mA 
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T W Ó J  S P E C J A L I S T A  W  A U T O M A T Y C E

CONTEC Sp. z o.o.
ul. Lipowa 7
PL 62-052 Komorniki
Tel. +48 (0) 61 810-83-50
fax. +48 (0) 61 810-84-45
e-mail: biuro@contec.net.pl
www.contec.net.pl

Gdañsk

Komorniki
Siedziba g³ówna

Gdañsk
Przedstawicielstwo

Katowice
Przedstawicielstwo

Poznañ
Przedstawicielstwo

Radom
Przedstawicielstwo

Contec Sp. z o.o. od 1998 roku
wspiera polski przemys³
oferuj¹c wysokiej jakoœci
produkty do automatyzacji i
modernizacji procesów
przemys³owych.

Wspó³praca z g³ównymi
dostawcami na ca³ym œwiecie
pozwala nam zaoferowaæ
kompletne rozwi¹zania i
doradztwo techniczne dla
wszystkich sektorów produkcji,
a nasza dobrze przygotowana
kadra s³u¿y Pañstwu
najlepsz¹ pomoc¹.

Poznañ

Komorniki

Radom

Katowice
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