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Pou�ití:

Popis:

Sonda je urèena pro hlídání pøesypu za pásovým
dopravníkem a k mìøení výšky hladiny na principu mìøení
elektrické vodivosti. Sondu lze pou�ít pro elektricky vodivé
kapaliny a jemnozrnné sypké látky, které svými vlastnostmi
(napø. abrazivita, koroze apod.) nezpùsobí poškození
stavoznaku.

Sonda spolupracuje s vyhodnocovací elektronikou jiskrovì
zabezpeèeného pøevodníku JPB-BOS nebo jenom
elektronického modulu BOS 21.
Sondu je mo�no pou�ívat v prostøedí obyèejném, vlhkém,

prašném a v prostøedí s nebezpeèím výbuchu

Sondu tvoøí tyè zakonèená zespodu vodivým kontaktem
a na horním konci opatøená izolátorem, který je zalit do
hlavice.

Hlavice je opatøena dr�ákem pro uchycení stavoznaku na
konstrukci dvìma šrouby M12. Z hlavice je vyveden kabel
2 x 1,0 mm kterým se sonda pøipojuje na vyhodnocovací
zaøízení.
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BOS-4T vodivostní sonda tyèováBOS-4T vodivostní sonda tyèová

Max. vyrábìná délka sondy L 3m

Min. vyrábìná délka sondy L 0,5m

Max. vyrábìná délka kabelu L1 20m

Pracovní poloha svislá

Max. povolené napìtí na
pøipojovacích vodíèích 24V

Max. povolený proud tekoucí
pøes sondu 1mA

Min. izolaèní stav mezi
kontaktem a krytem hlavice 5MÙ

Hmotnost pøi max. délce sondy
a max. délce kabelu

8,07kg

Krytí IP 65

Okolní teplota 0°C ... 35°C

Relativní vlhkost vzduchu max. 95%

Technické parametry:

V02

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.
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Závìsnou lanovou sondu tvoøí ocelové lano "Herkules" o
prùmìru 12,5mm, na povrchu pota�ené vrstvou PVC, která
zvìtšuje celkový koneèný prùmìr lana na 16,5mm.

Na dolním konci je lano zalito cínoolovnatou pájkou do
válcového ocelového záva�í, jeho� obvod je opatøen
mosazným dotekovým krou�kem. Horní konec lana je
zalitý cínoolovnatou pájkou v ku�elovém otvoru tìlesa,
které je umístìno uvnitø hlavice, a pomocí alkamidového
krou�ku je od této hlavice odizolováno

BOS-4L se montuje výluènì ve svislé poloze a to
uchycením na kovovou konstrukci dvìma šrouby M12.
Pøi volbì místa je tøeba dbát, aby se stavoznak nenacházel
v toku sypaného materiál.

Kabel se pøivádí do hlavice pøes ucpávkovou vývodku typu
P13.5 Po zamontování stavoznaku je tøeba provìøit délku
závìsné sondy s ohledem na po�adovanou výšku
indikované hladiny.
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