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Historia zmian 
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1 Opis modułowego czujnika poziomu MSP-LEVPoint-AHs 

Modułowy Czujnik Poziomu MSP-LEVPoint-AHs służy do pomiaru poziomu substancji 

ciekłej w zbiorniku. Czujnik poziomu może być montowany na konstrukcji płynowskazu  

z odczytem bezpośrednim (listwa magnetyczna) jako dodatkowe wyposażenie, 

umożliwiające zdalny odczyt poziomu cieczy. Czujnik jest urządzeniem mogącym 

współpracować z dowolnym płynowskazem wyposażonym w pływak magnetyczny.  

Wyposażony jest w bierne wyjście prądowe 4..20mA (wymagane zewnętrzne zasilanie 

12V≤Uz≤28V, Iz≤150mA spełniające wymagania specyfikacji technicznej i bezpieczeństwa). 

Zaimplementowany został protokół komunikacyjny HART, pozwalający na cyfrowy odczyt 

aktualnego poziomu (przy pomocy dostępnych na rynku komunikatorów HART)  

oraz konfigurację urządzenia poprzez dostarczone oprogramowanie.  

Czujnik poziomu posiada budowę modułową, dzięki czemu możliwe jest optymalne 

dopasowanie jego długości do potrzeb konkretnej aplikacji. Urządzenie może zostać 

zintegrowane z istniejącym (pracującym na obiekcie) płynowskazem bez konieczności 

jakichkolwiek ingerencji w jego konstrukcję. Modułowy Czujnik Poziomu MSP-LEVPoint-AHs 

może współpracować z: 

• Komputerem klasy PC wraz z zainstalowaną aplikacją wizualizacyjną  

MSP-LEVPoint-AHs-Monitor, 

• Systemem nadrzędnym typu SCADA, 

• Sterownikami PLC, 

• Innymi systemami automatyki przemysłowej 

 

W przypadku zainstalowania czujnika poza strefą zagrożoną wybuchem można zasilić 

czujnik z dowolnego zasilacza prądu stałego o napięciu wyjściowym U = 12-28V.  

Do odczytu czujnika można w takim przypadku zastosować dowolny komunikator HART bez 

dodatkowej bariery zabezpieczającej.  

Urządzenia spełniają bardzo restrykcyjne wymagania jakościowe stawiane przed nimi 

na wszystkich etapach produkcji. Każde urządzenie przechodzi badania na fabrycznych 

stanowiskach testowych oraz w komorze temperaturowej. Pomiar poziomu odbywa  

się z max. rozdzielczością 5mm, która na etapie realizowania zamówienia może zostać 

zmieniona np. do 10,15,20mm itd. Przykładowe podłączenie czujnika poziomu  

MSP-LEVPoint-AHs do systemu nadrzędnego pokazano na rys.1. 
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Rysunek 1 Przykładowa aplikacja pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku z wykorzystaniem czujnika poziomu 

MSP-LEVPoint-AHs 

  

2 Warunki użytkowania 

• Certyfikat badania typu WE : KDB 07ATEX004, 

• Oznaczenie           II   2G  Ex ib  IIC T4 Gb, 

• Instalacja w strefach zagrożonych wybuchem par i gazów oraz 

zabezpieczonych przed dostępem osób nieprzeszkolonych w zakresie 

eksploatacji urządzenia, 

• Konstrukcja w profilu aluminiowym lub kwasoodpornym o przekroju 20x30mm, 

• Montaż na kolumnie płynowskazu z odczytem bezpośrednim (listwa 

magnetyczna), 

• Konstrukcja urządzenia zapewnia spełnienie wymagań norm: 

PN-EN 60079-0: 2013 (EN 60079-0: 2012) 

PN-EN 60079-11: 2012 (EN 60079-11: 2012) 

 

Przyporządkowanie sygnałów oraz tabliczka modułowego czujnika poziomu cieczy 

został przedstawiony na rysunku 2. 
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Rysunek 2a Tabliczka Modułowego Czujnika Poziomu MSP-LEVPoint-AHs. 

 

 

Rysunek 2b Przyporządkowanie sygnałów Modułowego Czujnika Poziomu MSP-LEVPoint-AH. 
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3 Podstawowe dane techniczne 

System: Procesor 8 bitowy,  

Przetwornik 4..20mA 16 bitowy 

Komunikacja: 
Protokół HART, szybkość transmisji stała 1200bit/s 

Parametry obwodów 

iskrobezpiecznych: Ui=28V, Ii=150mA, Pi=1W, Li~0mH, Ci~0μH 

Montaż: Na kolumnie płynowskazu z odczytem bezpośrednim (listwa 

magnetyczna) 

Rozdzielczość 
max: 5mm 

Wymiary: 

20 x 30 x (165 + n x 40) mm, 

Moduł główny: 90 mm (dł. czynna min 80mm), 

Każdy dodatkowy moduł pomiarowy: 40 mm 

Uwaga: żądaną długość płynowskazu uzyskuje się poprzez 

dodawanie kolejnych modułów pomiarowych na etapie 

produkcji urządzenia. 

Masa:  Min: ok. 0,5 kg; max: zależny od długości listwy pomiarowej 

Temp. otoczenia: -40°C≤Ta≤65°C 

Stopień ochrony: IP65 

Tabela 1 Podstawowe dane techniczne 

 

4 Zasilanie oraz komunikacja 

Modułowy czujnik poziomu cieczy zasilany jest z zewnętrznego źródła napięcia 

stałego min. 12V. Maksymalna wartość napięcia nie może przekraczać 28V – wynika 

to z parametrów obwodów iskrobezpiecznych. Zasilanie dołączane jest do modułowego 

czujnika poziomu poprzez złącze trzy-pinowe (IP67) zamontowane na ścianie przedniej. 

Przyporządkowanie sygnałów pinom złącza przedstawia rysunek 3: 
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1 – - Vex (GND)  2 – NC  3 – +Vex 

 

5    Oprogramowanie 

Modułowy czujnik poziomu cieczy typ: MSP-LEVPoint-AHs dostarczany jest razem  

z firmowym oprogramowaniem MSP_LEVPoint-AHs_Monitor.exe, przeznaczonym  

do konfiguracji i bieżącego monitorowania aktualnego poziomu cieczy poprzez modem 

HART. Program MSP_LEVPoint-AHs_Monitor.exe komunikuje się z czujnikiem poziomu przez 

sygnał HART nałożony na pętlę prądową 4..20mA. Operacje bieżącego odczytu  

i ustawiania parametrów mogą być przeprowadzane równocześnie za pomocą 

odpowiednich przycisków. Po uruchomieniu programu zostaje wyświetlony ekran „Proces” 

prezentujący graficzną informację o bieżącym poziomie cieczy oraz aktualny stan 

sygnałów sterujących, obejmujący następujące parametry: 

• Wartość wysokości/objętości słupa cieczy względem punku zerowego  

jest wyświetlana w mm, 

• Konfiguracja liczby czujników, 

• Konfiguracja odstępu pomiędzy czujnikami. 

 

UWAGA!!! 

W przypadku zaniku sygnału pola magnetycznego ustawiana jest wartość prądu 

równa 3,2mA. 

 

Rysunek 3 Złącze 3 pinowe 
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6 Instalacja urządzenia 

6.1 Montaż elektryczny  
LEVPoint-AHs LEVPoint-AHs 

Montaż z wykorzystaniem wtyku kątowego Montaż z wykorzystaniem wtyku kątowego oraz skrzynki 
zaciskowo-łączeniowej EX (QX-P1) z uchwytem 

  

 
 
Możliwość zmiany kąta mocowania wtyczki co 450 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Możliwość zmiany kąta mocowania wtyczki co 450 

 

Tabela 2 Możliwości przyłączeniowe przewodu do Modułowego Czujnika Poziomu 

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie klientów związane z koniecznością nowego rozwiązania montażu listw 

pomiarowych, wprowadziliśmy kilka nowych, innowacyjnych sposobów przyłączeń Czujników Poziomu oraz 

nowy typ złącza kątowego o wysokim stopniu ochrony (IP67). 
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Ofertę została rozszerzona o: 

1) Nową, kątową wtyczkę sygnałową służącą do łaczenia przewodu z listwą pomiarową.  

Wtyczka pozwala na zmiana kąta co 450, 

2) Puszkę łączeniową Ex z możliwością montażu w dowolnym miejscu instalacji w tym w strefie 

zagrożonej wybuchem, 

3) Uchwyt do puszki łączeniowej pozwalający na montaż bezpośrednio na listwie pomiarowej lub na 
innych elementach za pomocą opasek skręcanych. 

 

Skrzynka przyłączeniowa może być zamontowana w oddaleniu od listwy pomiarowej,  

na elementach wsporczych instalacji. Mocowanie może odbywać się bezpośrednio za pomocą śrub lub przy 

użyciu obejmy i opasek skręcanych do słupków. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Rysunek 4 Sposoby montażu Czujnika Poziomu 

 

 

 

Skrzynka zaciskowo-łączeniowa pozwala na wygodne podłączenie przewodu: 
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Dławnice*: 

2x M16x1,5m 

Zakres dławienia 4-9 [mm] 

 

Złączki: 

(do) 4x złączki mini 2,5mm2 Exe 

 

 

 

 

*  - możliwość doboru dławnic na etapie zamówienia (w zależności od potrzeb) 

 

Poniższy rysunek techniczny przedstawia puszkę zaciskowo-łączeniowa (z dławnicą M16): 

 

Rysunek 6 Rysunek techniczny puszki zaciskowo-łączeniowej Czujnika Poziomu 

 

 

 

Rysunek 5 Puszka zaciskowo-łączeniowa Czujnika Poziomu MSP-CPs 
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Poniżej przedstawiono sposób podłączenia przewodów do listew zaciskowych: 

MSP-LEVPoint-AHs-2/P 

 

 
 

Złączka 1: Vex 
Złączka 2: GND 

 
 

Tabela 3 Sposób podłączenia przewodów do listew zaciskowych puszki zaciskowo-łączeniowej Czujnika Poziomu 
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6.2 Montaż mechaniczny  
 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy sposób montażu Czujnika Poziomu na płynowskazie z pływakiem 

magnetycznym. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 7 Przykład montażu Czujnika Poziomu 


