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1 UWAGI OGÓLNE  

1.1 Prawa autorskie 

 
Prawa autorskie © 2010 Labkotec Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub zapisywanie części lub całości 
niniejszego dokumentu bez pisemnego zezwolenia ze strony firmy 
Labkotec jest zabronione. 
 
Labkotec stale rozwija swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo 
do zmieniania bądź ulepszania wszelkich produktów wymienionych 
w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia. 
 
Labkotec nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie 
lub bezpośrednie, w tym utratę danych bądź przychodów. 
 
Treść niniejszego dokumentu dostarczana jest „tak, jak jest”. Nie 
udziela się jakiejkolwiek gwarancji pośredniej lub bezpośredniej na 
dokładność i zgodność niniejszego dokumentu lub jego treści ze 
stanem rzeczywistym, ani też gwarancji na zbywalność bądź 
przydatność do określonego celu, chyba że prawo stanowi inaczej. 
Labkotec zastrzega sobie prawo do zmiany bądź usunięcia 
z dystrybucji niniejszego dokumentu bez wcześniejszego 
powiadomienia. 
 
LabkoNet® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Labkotec Oy. 
 
 

1.2 Odbiorcy dokumentu 

Instrukcja montażu i obsługi urządzenia LevelSET S skierowana jest do 
personelu zajmującego się instalacją i do użytkownika. 
 

1.3 Symbole 

 

Symbol Objaśnienie 

 Ostrzeżenie/uwaga 

 W przypadku montażu w atmosferze wybuchowej 
należy zachować szczególną ostrożność. 

 Urządzenie posiada izolację podwójną lub 
wzmocnioną. 
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1.4 Bezpiecze ństwo 

Sterownik LevelSET S nie może być montowany w atmosferze 
potencjalnie wybuchowej, natomiast podłączona do niego sonda może 
zostać zamontowana w strefie 0, 1 lub 2 otoczenia sklasyfikowanego jako 
atmosfera potencjalnie wybuchowa. 

W przypadku montażu w atmosferze potencjalnie wybuchowej należy 
przestrzegać przepisów krajowych oraz odpowiednich norm IEC/PN-EN 
60079-25 Systemy iskrobezpieczne „i” i/lub IEC/PN-EN 60079-14 
Atmosfery wybuchowe – instalacje elektryczne. 

Na wypadek powodowanego przez elektryczność statyczną zagrożenia 
w środowisku pomiarowym, urządzenie należy podłączyć do uziemienia 
wyrównawczego zgodnie z wymogami dotyczącymi atmosfery 
potencjalnie wybuchowej. Uziemienie wyrównawcze realizowane jest 
poprzez wyrównanie potencjałów wszystkich elementów przewodzących, 
np. za pomocą puszki połączeniowej. Przewód uziemienia 
wyrównawczego także musi być uziemiony. 

Urządzenie nie posiada wyłącznika głównego, dlatego przewody 
zasilania należy wyposażyć w umieszczony w pobliżu urządzenia 
wyłącznik główny (250 V AC/1 A), który rozłącza oba przewody (L1, N) 
celem ułatwienia konserwacji i naprawy. Wyłącznik ten powinien być 
właściwie oznaczony. 

Podczas konserwacji, kontroli i napraw należy przestrzegać norm 
IEC/PN-EN 60079-17 oraz IEC/PN-EN 60079-19 dotyczących kontroli 
i napraw urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferach 
potencjalnie wybuchowych. 

Zobacz załączniki 1 i 3 Wartości znamionowe. 
 

1.5 Warunki otoczenia   

LevelSET S i LevelSET S GSM 

Wymiary 175 mm x 125 mm x 75 mm (szer. x wys. x gł.) 

Obudowa Obudowa IP 65 z poliwęglanu 

Temperatura robocza -30ºC – +50ºC 

Napięcie zasilania 230 V AC ±10%, 50/60 Hz 

Bezpiecznik 5 x 20 mm 160 mAT (EN 60127-2/3) 

Urządzenie nie posiada wyłącznika głównego 

Pobór mocy 4,5 VA 

Sondy Cyfrowe sondy Labkotec SET 

Transmisja danych (tylko 
LevelSET S GSM) 

Wiadomości tekstowe GSM (SMS) 

Wbudowany modem GSM 850/900/1800/1900 MHz 

 
 Urządzenie LevelSET S mo że być źródłem zasilania 

dla sond umieszczonych w strefach 0, 1 i 2 atmosfer y 
potencjalnie wybuchowej. Wej ścia tego urz ądzenia 
posiadaj ą konstrukcj ę iskrobezpieczn ą. Urządzenie 
LevelSET S musi by ć zamontowane w obszarze 
bezpiecznym. 
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2 WPROWADZENIE 

LevelSET S to wszechstronne urządzenie pomiarowe i kontrolne do 
monitorowania poziomu cieczy. Do jego typowych zastosowań należą: 

• alarmy w separatorach oleju i piasku 

• alarmy wysokiego i niskiego poziomu w zbiornikach 

• alarmy ostrzegające o obecności kondensatu  

• kontrola poziomu 

W zależności od szczegółów zamówienia, urządzenie wyposażone jest 
w jeden lub dwa izolowane galwanicznie cyfrowe kanały pomiarowe, do 
których można podłączyć do trzech cyfrowych sond SET firmy Labkotec 
Oy. Kanały pomiarowe i ich listwy zaciskowe pod względem działania są 
jednakowe, dzięki czemu sondy można podłączyć do złączy urządzenia 
w dowolny, wymagany przez warunki instalacji sposób. Kanał 1 posiada 
trzy listwy zaciskowe umożliwiające oddzielne połączenie kabli każdej 
sondy. Do kanału 2 podłączyć można tylko jedną sondę. 

Urządzenie LevelSET S dostępne jest także z wbudowanym modemem 
GSM. Urządzenie wysyła alarm albo bezpośrednio na numer telefonu 
GSM użytkownika, albo na serwer LabkoNet®, gdzie może on być 
udostępniany uprawnionym osobom. Ustawienia użytkownika wersji 
GSM mogą być zmieniane przy użyciu telefonu komórkowego 
użytkownika (patrz oddzielna instrukcja konfiguracji i użytkowania funkcji 
GSM urządzenia LevelSET S). 

Kontrolki, przyciski oraz przyłącza urządzenia zostały przedstawione na 
rysunku 1. 

 

 
 

Rysunek 1. Budowa czujnika poziomu LevelSET S 

 Urządzenie LevelSET S mo że być źródłem 
zasilania dla sond umieszczonych w strefach 0, 
1 i 2 atmosfery potencjalnie wybuchowej. 
Wejścia tego urz ądzenia posiadaj ą konstrukcj ę 
iskrobezpieczn ą. Urządzenie LevelSET S musi 
być zamontowane w obszarze bezpiecznym. 
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Urządzenie posiada dwa galwanicznie odizolowane od siebie kanały 
pomiarowe, co pozwala na jednoczesne prowadzenie pomiarów 
w różnych strefach. Sondy podłączone do tego samego kanału 
urządzenia muszą znajdować się na tym samym obszarze. 

 

 

 

Rysunek 2.  Przykładowe zastosowanie:  Alarmy w separatorach oleju 
i piasku 
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3 MONTAŻ 

 UWAGA: Przed montażem należy zapoznać się 
z instrukcjami bezpieczeństwa znajdującymi się 
w część 1.4! 

 

 

 

Rysunek 3. Instalacja i przył ącza urz ądzenia LevelSET S z osobnymi 
połączeniami kablowymi  

1. Zamontować urządzenie LevelSET S na ścianie, używając 
dołączonych śrub. 

Otwory montażowe znajdują się w spodniej części obudowy, 
pod otworami montażowymi pokrywy. 
 

 

  

UWAGA: Złącza przyłączy zewnętrznych 
oddzielone są płytkami rozdzielającymi. Płytek 
rozdzielających nie wolno usuwać.  
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Po podłączeniu kabli należy ponownie 
zamontować płytkę osłonową zakrywającą 
złącza. 

 
2. Sondy można podłączyć do kanałów pomiarowych za pomocą 

własnego okablowania sond (jak przedstawiono na rysunku 3) 
albo podłączając kable sond do jednego kanału za pomocą 
puszki połączeniowej (zob. części 3.1 i 3.2). 

 

  

UWAGA: Podczas montażu należy zapisać 
i zachować 5-cyfrowe adresy podane w polu Kod 
na tabliczkach znamionowych sond. Adresy te są 
niezbędne przy ponownym podłączaniu sondy lub 
przy podłączaniu jej do innego sterownika. 

 
Jeśli kabel sondy musi zostać przedłużony lub wymagane jest 
uziemienie wyrównawcze, należy posłużyć się puszką 
połączeniową. Do połączenia kablowego pomiędzy czujnikiem 
poziomu LevelSET S a puszką połączeniową użyć można 
dwużyłowej skrętki ekranowanej. Przykładowo, puszki 
połączeniowe LJB2, LJB3, LJB-D oraz LJB-DE umożliwiają 
przedłużanie połączenia kablowego w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej. Kabel sondy można także skrócić. 
 
Wejścia sond LevelSET S są kanałami cyfrowymi galwanicznie 
odizolowanymi od siebie nawzajem. Pozwala to podłączać do 
urządzenia sondy znajdujące się w różnych strefach 
zagrożenia wybuchem. 

Identyfikacja sond cyfrowych oraz wybór gniazda sondy 
w interfejsie użytkownika LevelSET S zostały opisane 
w rozdziale 5. 
 

 UWAGA: Podczas montażu należy upewnić się, że 
parametry elektryczne sondy oraz kabla sondy nie 
przekraczają podanych wartości znamionowych. 
Wartości znamionowe zostały przedstawione 
w załączniku 3. 

 
   

 UWAGA:  Starannie uszczelnić puszkę połączeniową! 

  
3. Jeśli urządzenie będzie pracować w miejscu narażonym na pył 

lub opary, należy zatkać otwory nieużywanych przepustów.  
4. Docisnąć pokrywę obudowy tak, aby jej krawędzie przylegały do 

dolnej części obudowy. 

Zapewnia to właściwe działanie przycisków i uszczelnia obudowę. 



LevelSET S 
Instrukcja montażu i obsługi  D15458Cn 

 
Copyright © 2015 Labkotec Oy 9/25 Labkotec zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 

3.1 Sondy w tym samym obszarze/strefie 

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe podłączenie płaszczy 
kablowych i dodatkowych przewodów do tego samego punktu w puszce 
połączeniowej. Punkt ten podłączony jest do uziemienia 
wyrównawczego za pomocą śruby uziemiającej z boku puszki 
połączeniowej LJB2, LJB3 lub LJB-DE (po prawej stronie urządzenia 
w przykładzie na rysunku 4). Inne elementy przewodzące, które można 
podłączyć do uziemienia wyrównawczego, także można połączyć ze 
śrubą uziemiającą. 
 

 

Rysunek 4. Poł ączenia kablowe z u życiem puszek poł ączeniowych 
LJB-D i LJB-DE 

Do przedłużenia pojedynczego kabla można także użyć przedłużacza SK-3-
2500. 

Jeśli uziemienie wyrównawcze nie jest używane, płaszcz kablowy należy 
podłączyć do złącza (G) urządzenia zasilającego. W tym wypadku uziemienie 
wyrównawcze nie jest doprowadzane do puszki połączeniowej, a sama 
puszka połączeniowa musi być izolowana elektrycznie od mierzonego płynu 
i wszelkich części przewodzących. Zaleca się użycie plastikowej puszki 
Labkotec LJB-D (przykład po stronie lewej na rysunku 4). 

 

  

W drugim przypadku (przy braku uziemienia 
wyrównawczego) niezmiernie wa żne jest 
upewnienie si ę, że ładunki elektrostatyczne nie 
stwarzaj ą żadnego zagro żenia.  

Podczas monta żu nale ży upewni ć się, że 
urządzenie i okablowanie nie znajduj ą się blisko 
instalacji pr ądu o wysokim nat ężeniu b ądź innych 
instalacji, oraz że nie są wystawione na działanie 
silnego przepływu powietrza, tarcia 
mechanicznego b ądź innych wpływów.  

 

 

  

Podczas czynno ści konserwacyjnych (np. 
konserwacji separatora oleju/paliwa) nie nale ży 
wyjmowa ć sondy ze zbiornika separatora ani 
instalowa ć jej ponownie, je śli w zbiorniku nie ma 
wody. Mo że pojawi ć się ładunek statyczny! 
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Puszki poł ączeniowe LJB2 i LJB3 zawieraj ą 
elementy wykonane z lekkich stopów. Podczas 
monta żu w atmosferze potencjalnie wybuchowej 
umiejscowienie puszki poł ączeniowej nale ży 
wybra ć tak, by nie była nara żona na uszkodzenie, 
uderzenie przez obiekty metalowe, tarcie lub inne 
zjawiska mog ące spowodowa ć iskrzenie. 

Do wykonania uziemienia wyrównawczego należy użyć kabla o przekroju 
2,5 mm2, chronionego przed uszkodzeniami mechanicznymi, lub, 
w przypadku braku takiej ochrony, kabla o przekroju 4 mm2. 

 UWAGA: Podczas montażu należy upewnić się, że 
parametry elektryczne sondy oraz kabla sondy nie 
przekraczają podanych wartości znamionowych. 
Wartości znamionowe zostały przedstawione 
w załączniku 3. 

 

 UWAGA:  Starannie uszczelnić puszkę połączeniową! 

Zob. także instrukcje okablowania konkretnych sond, zamieszczone 
w instrukcjach montażu i obsługi sond Labkotec SET. 

3.2 Sondy w ró żnych obszarach i strefach   

W przykładzie na rysunkach 5A i 5B sondy znajdują się w różnych 
obszarach i strefach. Z tego powodu sondy te muszą być podłączone do 
różnych kanałów sterownika LevelSET S. Systemy uziemienia 
wyrównawczego w różnych obszarach także powinny być oddzielne. 

 

  

Rysunek 5A. Poł ączenia kablowe z puszk ą 
połączeniow ą oraz sondami 
zamontowanymi w ró żnych obszarach 
i strefach 

Rysunek 5B. Poł ączenia kablowe z puszk ą 
połączeniow ą przy braku uziemienia 
wyrównawczego  
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4 OBSŁUGA I USTAWIENIA 

Sterownik LevelSET S fabrycznie zaprogramowany jest jako urządzenie 
alarmowe dla separatora oleju, jak opisano poniżej. 

 

  

UWAGA:  Sonda 1 to sonda, do której przypisane są 
najwyżej umieszczone kontrolki sond. Do sondy 2 
przypisane są środkowe kontrolki, a do sondy 3 – 
kontrolki dolne (zob. rysunek 1). 

Numer kanału pomiarowego bądź jego listwy 
zaciskowej nie mają wpływu na numerację sond 
w urządzeniu. Zob. część 5.2 Wyszukiwanie adresu 
sond i wybór gniazd sond. 

 

Kanał 1 – sonda 1 (*) Alarm uruchamia się, gdy poziom szlamu sięgnie sondy (alarm poziomu 
szlamu). 

Kanał 1 – sonda 2 Alarm uruchamia się, gdy poziom płynu sięgnie sondy (alarm przepływu 
zwrotnego). 

Kanał 1 – sonda 3 Alarm uruchamia się, gdy sonda znajdzie się poza poziomem wody (alarm 
oleju). 

Przekaźniki 1, 2 i 3 Przekaźniki są zwalniane podczas alarmu bądź usterki odpowiadających 
im sond (tzw. blokada bezpieczeństwa). 

Opóźnienie działania ustawione jest na 30 s. 

(*) W urządzeniu o dwóch kanałach sonda 1 przypisana jest domyślnie do 
kanału 2. 

Bardziej szczegółowy opis znajduje się w części 4.2 Obsługa. 

 

4.1 Szczególne uwagi dotycz ące konfiguracji urz ądzenia 

Zmiana ustawień po montażu nie jest konieczna, jeśli urządzenie będzie 
używane jako urządzenie alarmowe separatora oleju. 

Ustawienia urządzenia muszą być zmienione, jeśli nie zostało 
zamówione i dostarczone jako kompletny system lub gdy podczas 
konserwacji bądź naprawy konieczna była wymiana sondy/sond. Zmiana 
ustawień opisana została w rozdziale 5.  

 

  

UWAGA: Podczas montażu należy zapisać 
i zachować 5-cyfrowe adresy podane w polu Kod 
na tabliczkach znamionowych sond. Adresy te są 
niezbędne przy ponownym podłączaniu sondy lub 
przy podłączaniu jej do innego sterownika. 

 

Instrukcje dotyczące funkcji GSM opisano w odrębnej instrukcji 
użytkowania. 
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4.2 Obsługa 

W tym rozdziale opisano funkcje skonfigurowanego fabrycznie urządzenia 
LevelSET S. Jeśli sonda nie działa zgodnie z opisem, sprawdzić 
ustawienia urządzenia (rozdział 5) bądź skontaktować się 
z przedstawicielem producenta. 

Sytuacja normalna Mierzona ciecz znajduje się poniżej sondy HIGH LEVEL (WYSOKIEGO 
POZIOMU) a sondy OIL (OLEJU) i SLUDGE (SZLAMU) zanurzone są 
w wodzie. 

   Kontrolka zasilania i kontrolka aktywacji urządzenia świecą się. 
 Pozostałe kontrolki nie świecą się. 
 Przekaźniki 1, 2 i 3 są zwarte. 
  

Alarm wysokiego poziomu Ciecz sięgnęła sondy HIGH LEVEL.  
   Kontrolka zasilania i kontrolka aktywacji urządzenia świecą się. 
 Włącza się kontrolka ALARM sondy HIGH LEVEL. 
 Po 30 sekundach włącza się brzęczyk. 
 Po 30 sekundach zwalniany jest przekaźnik 2. 
 Przekaźniki 1 i 3 pozostają zwarte. 
  

Alarm oleju Sonda OIL jest całkowicie zanurzona w oleju. 
   Kontrolka zasilania i kontrolka aktywacji urządzenia świecą się. 
 Włącza się kontrolka ALARM sondy OIL. 
 Po 30 sekundach włącza się brzęczyk. 
 Po 30 sekundach zwalniany jest przekaźnik 3.  
 Przekaźniki 1 i 2 pozostają zwarte. 
  

Alarm poziomu szlamu Poziom szlamu sięgnął sondy SLUDGE.  
   Kontrolka zasilania i kontrolka aktywacji urządzenia świecą się. 
 Włącza się kontrolka ALARM sondy SLUDGE. 
 Po 30 sekundach włącza się brzęczyk. 
 Po 30 sekundach zwalniany jest przekaźnik 1. 
 Przekaźniki 2 i 3 pozostają zwarte. 
  

Alarm wyłączony Po skasowaniu alarmów kontrolki ALARM oraz brzęczyk wyłączają się, 
a przekaźniki zwierane są po 30 sekundach. 

  
Alarm usterki Wystąpiła usterka sondy lub jej okablowania. 

   Kontrolka zasilania i kontrolka aktywacji urządzenia świecą się. 
 Po ustalonym, 5-sekundowym opóźnieniu zaczyna migać kontrolka 

ALARM/FAULT (ALARM/USTERKA) wadliwej sondy. 
 Po 5 sekundach włącza się brzęczyk. 
 Przekaźnik wadliwej sondy zwalniany jest po 5 sekundach. 
  

Potwierdzanie alarmu Alarm potwierdza się naciśnięciem przycisku RESET. 
   Brzęczyk wyłącza się. 
 Przekaźniki nie zmieniają stanu, dopóki alarm nie zostanie skasowany. 
  

Alarm konserwacji Automatycznie, w przybliżeniu co 6 miesięcy, urządzenie przypomina 
o konieczności konserwacji systemu. Informuje o tym kontrolka 
MAINTENANCE (KONSERWACJA). Celem powiadomienia o konserwacji 
jest przypomnienie użytkownikowi, że sondy muszą być regularnie 
czyszczone, a ich działanie – sprawdzane. 

  
Resetowanie  

licznika alarmu konserwacji 
Po przeprowadzeniu konserwacji licznik alarmu konserwacji można 
zresetować, przytrzymując przez 10 s przycisk RESET. Licznik zostaje 
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zresetowany, gdy kontrolka MAINTENANCE miga przez 2 sekundy. 
Kontrolka konserwacji włącza się ponownie po sześciu miesiącach. 

4.2.1 Test działania 

Test działania wywołuje fałszywy alarm, dzięki któremu można sprawdzić 
działanie czujnika poziomu LevelSET S oraz innych urządzeń 
kontrolowanych przez jego przekaźniki w sytuacji alarmowej.  

 

  

UWAGA: Przed naci śnięciem przycisku 
TEST upewni ć się, że działanie 
przeka źników nie stworzy zagro żenia 
w kontrolowanych systemach!  

 

  
Test działania w normalnej 

sytuacji 
Po wciśnięciu przycisku TEST: 
 Natychmiast włącza się kontrolka ALARM. 

 Natychmiast włącza się brzęczyk. 
 Przekaźniki zwalniane są dopiero po przytrzymaniu przycisku przez 

2 sekundy. 
  
 Po zwolnieniu przycisku TEST: 
   Kontrolka ALARM i brzęczyk natychmiast się wyłączają. 
 Przekaźniki natychmiast są zwierane. 
  

Test działania 
przy włączonym alarmie 

Po wciśnięciu przycisku TEST: 
 Natychmiast włącza się kontrolka ALARM. 

 Kontrolka ALARM wzbudzającej alarm sondy pozostaje włączona, 
a odpowiedni przekaźnik – zwolniony. 

 Pozostałe kontrolki ALARM włączają się, a przekaźniki zwalniane są po 
2 sekundach. 

 Brzęczyk pozostaje włączony. Poprzednio potwierdzony brzęczyk włącza 
się ponownie. 

  
 Po zwolnieniu przycisku TEST: 
   Urządzenie wraca do stanu sprzed rozpoczęcia testu. 
  

Test działania 
przy włączonym alarmie 

usterki 

Po wciśnięciu przycisku TEST: 
 Obwód uszkodzonej sondy nie reaguje na test. 

 Odwody sprawnych sond reagują jak opisano powyżej. 
  
 Jeśli urz ądzenie LevelSET S posiada modem GSM, wysyła do 

użytkownika wiadomo ść SMS po przytrzymaniu przycisku TEST 
przez nieco ponad 5 sekund. Wszystkie kontrolki ACT IVE i ALARM 
migaj ą, sygnalizuj ąc alarm testowy. 
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5 ZMIANA USTAWIEŃ 

Procedury konfiguracji opisane w tym rozdziale są niezbędne, jeśli 
zachodzi konieczność zmiany fabrycznej kolejności sond lub wymiany 
sond na inne.  

Fabryczny zestaw sond i ich kolejność są następujące: 

Gniazdo sondy Sonda 

1 Sonda szlamu SET/S2 (SLUDGE) 

2 Sonda wysokiego poziomu SET/V (HIGH 
LEVEL) 

3 Sonda oleju SET/DM3D lub SET/DM3DL 
(OIL) 

   

 Tylko osoby zaznajomione z u życiem urz ądzeń 
„Ex i” oraz posiadaj ące odpowiednie 
przeszkolenie mog ą wykonywa ć opisane poni żej 
procedury.  

 

  UWAGA: Przed zmianą ustawień zaleca się 
odwzbudzenie urządzenia. Zmian można również 
dokonać przed instalacją sond w obszarze 
o atmosferze potencjalnie wybuchowej. 

 

 
Rysunek 6. Zmiana ustawie ń urządzenia LevelSET S 

Ustawienia zmienia się, używając przycisków S3, S5 i S6 na górnej płytce 
drukowanej (rysunek 6) oraz sekcji S4 i S7 przełącznika DIL. Przełączniki 
pokazane na rysunku 6 odpowiadają dwukanałowej wersji urządzenia 
bez modemu GSM (typ urządzenia A2M. Zob. załącznik 2). 
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5.1 Wybór u żywanych sond 

Ponieważ do urządzenia można podłączyć od 1 do 3 sond, 
w urządzeniu LevelSET S należy określić, które gniazda sond będą 
używane. 

 

 

1. Wybrać używane sondy, ustawiając przełącznik DIL w pozycji 
ON (po lewej): 

 
• Sonda 1: S4/3 (trzeci przełącznik od dołu) 
• Sonda 2: S4/2 (drugi przełącznik od dołu) 
• Sonda 3: S4/1 (przełącznik na samym dole) 

Dana sonda jest w użyciu, gdy przełącznik znajduje się 
w pozycji ON (po lewej). Nie ma znaczenia, do którego kanału 
podłączona jest sonda. 

 

5.2 Wyszukiwanie adresu sond i wybór gniazd sond 

 

  UWAGA: Łączące się z urządzeniem cyfrowo sondy serii 
SET, podłączone do jednostki centralnej LevelSET S, 
posiadają unikalne 5-cyfrowe adresy podane w polu Kod 
na tabliczce znamionowej. 

Należy zanotowa ć adresy podane w polu Kod! 
Sterownik LevelSET S posiada na tylnej stronie 
obudowy etykietę, na której można zapisać adresy. 
Np. 

 

 

 

         

      

 

                                                                                  

 

1. Ustawić przełącznik DIL S4/6 w pozycji ON (po lewej). 

2. Nacisnąć przycisk S3. 
 

W tym czasie kontrolki ACTIVE oraz ALARM/FAULT 
wszystkich używanych gniazd sond migają. Wyszukiwanie 
zajmuje 10–120 s. 
 
Po uzyskaniu odpowiedzi ze wszystkich sond wszystkie 
kontrolki, poza przypisanymi do pierwszego używanego 
gniazda sondy, wyłączają się. W ten sposób urządzenie 
sugeruje umieszczenie w tym gnieździe sondy o najniższym 
adresie. 

3. Zaakceptować sugerowane gniazdo przyciskiem TEST (S6) lub 
wybrać inne gniazdo sondy. 
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a. Jeśli dla danej sondy wymagane jest inne gniazdo, przejść 

stopniowo do wybranej pozycji, naciskając przycisk RESET 
(S5). 

 
Kontrolki ACTIVE i ALARM/FAULT wskazują aktualnie 
wybrane gniazdo sondy. 

b. Po osiągnięciu wybranego gniazda sondy zatwierdzić wybór, 
naciskając przycisk TEST (S6). 

 
Następnie urządzenie zasugeruje gniazdo dla sondy 
o kolejnym najniższym adresie itd. Postępować zgodnie 
z opisem powyżej. 

 

  UWAGA: Jeśli sonda nie odpowiada, włączają 
się wszystkie kontrolki ALARM.  

Niepowodzenie wyszukiwania może wynikać 
z liczby sond innej, niż ustalona za pomocą 
przełączników DIL S4/1, S4/2 i S4/3, bądź 
z usterki okablowania sondy.  

Sprawdzić okablowanie i ustawienia 
przełączników DIL i ponownie uruchomić 
funkcję. 

 

 

5.2.1 Przywracanie domy ślnych ustawie ń adresów 

Rozpocząć normalne wyszukiwanie adresów, naciskając przycisk S3. 
Kiedy kontrolki ACTIVE i ALARM/FAULT zaczną migać, w ciągu 
5 sekund nacisnąć przycisk RESET (S5). Przywrócone zostaną 
ustawienia fabryczne, a urządzenie LevelSET S działać będzie 
z podstawową konfiguracją sond opisaną na początku rozdziału 5. 

5.3 Wybór trybu 

 

1. Wybrać tryb sondy, ustawiając przełącznik DIL S7/1, S7/2 
i/lub S7/3 w pozycji OFF lub ON. 
 

• Pozycja OFF (po prawej): kontrolka alarmu i brzęczyk 
włączają się, a przekaźnik zostaje zwolniony, gdy 
poziom mierzonej cieczy znajduje się poniżej wartości 
granicznej niskiego poziomu sondy (funkcja niskiego 
poziomu).  
Ustawienie to używane jest także w przypadku 
alarmów warstwy oleju na wodzie (funkcja separacji 
oleju). 
 

• Pozycja ON (po lewej): kontrolka alarmu i brzęczyk 
włączają się, a przekaźnik zostaje zwolniony, gdy 
poziom mierzonej cieczy znajduje się powyżej 
wartości granicznej sondy (np. funkcja wysokiego 
poziomu i alarm poziomu szlamu). 
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5.4 Ustawianie opó źnienia 

     

 

1. Określić opóźnienie urządzenia w sytuacjach alarmowych, 
ustawiając przełącznik DIL S7/4 w pozycji OFF lub ON. 

 
Opóźnienie działa w obu kierunkach 
(zwolnienie/zwarcie). 

• Pozycja OFF (po prawej): stan przekaźnik zmienia 
się, a brzęczyk włącza się około 5 sekund po 
przekroczeniu wartości granicznej, jeśli poziom płynu 
utrzymywał się stale po tej samej stronie wartości 
granicznej przez cały okres opóźnienia. 

• Pozycja ON (po lewej): opóźnienie alarmu wynosi 
30 s.  

Kiedy do urządzenia LevelSET S podłączona jest sonda szlamu 
SET/S2, zaleca się ustawienie opóźnienia na 30 s. W innych 
przypadkach zazwyczaj wystarcza opóźnienie 5 s. 

  

  UWAGA:  Kontrolki alarmu reagują na odczyty 
z sond i przekroczenie wartości granicznych bez 
opóźnienia. 

  
 

5.5 Ustawianie działania przeka źników 

      

1. Określić działanie przekaźników w sytuacjach alarmowych, 
ustawiając przełącznik DIL S7/5 w pozycji OFF lub ON. 

 
• Pozycja OFF (po prawej): przekaźniki reagują tylko na 

przypisaną sondę. Zwalniane są w wypadku alarmu 
i usterki. 

• Pozycja ON (po lewej): przekaźniki są wspólne dla 
wszystkich sond. W tym wypadku przekaźnik 1 jest 
wspólnym przekaźnikiem alarmu, przekaźnik 2 jest 
przekaźnikiem potwierdzalnego alarmu, a przekaźnik 
3 wspólnym przekaźnikiem alarmu usterki. 

 

5.6 Potwierdzanie alarmu konserwacji i resetowanie licznika 

Sondy, zwłaszcza separatorów oleju, powinny być regularnie 
czyszczone, a ich działanie sprawdzane. Urządzenie LevelSET S co 
6 miesięcy przypomina użytkownikowi o konieczności konserwacji 
(kontrolka MAINTENANCE). 
 
Alarm konserwacji jest włączony, gdy przełącznik DIL S7/6 znajduje się 
w pozycji ON (po lewej). 
 

   

 

1. Alarm potwierdza się przez naciśnięcie przycisku RESET. 

2. Zresetować licznik alarmu konserwacji, przytrzymując 
przycisk RESET przez 10 s. 
 
Kontrolka MAINTENANCE miga przez 2 s po 
zresetowaniu licznika. 
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5.7 Konfiguracja modemu GSM 

 

1. Aby korzystać z modemu GSM, należy ustawić przełącznik 
DIL S4/4 w pozycji ON. 

 

 UWAGA:  Nie ustawiać tego przełącznika 
w pozycji ON, jeśli urządzenie nie zostało 
wyposażone w modem GSM. Urządzenie 
wyposażone w modem GSM posiada 
kontrolkę GSM na obudowie oraz odpowiednie 
oznaczenie na tabliczce znamionowej. 
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6 NAPRAWA I KONSERWACJA 

Bezpiecznik (o wartości 160 mAT) można wymienić na inny bezpiecznik 
szklany 5 x 20 mm/160 mAT, zgodny z normą PN-EN 60127-2/3.  

  UWAGA:  Inne naprawy urządzenia wykonywane 
mogą być tylko przez osoby przeszkolone 
w zakresie obsługi urządzeń Exi oraz 
upoważnione przez Labkotec Oy. 

W razie wystąpienia problemów należy skontaktować się z pomocą 
techniczną Labkotec Oy: service@labkotec.fi. 

6.1 Rozwiązywanie problemów 

  Problem: KONTROLKA ZASILANIA NIE ŚWIECI SIĘ 

Możliwa przyczyna:  Zbyt niskie napięcie zasilania lub spalony bezpiecznik. 

Rozwiązanie: 1. Sprawdzić, czy napięcie nie zostało odłączone przez wyłącznik główny. 

 2. Sprawdzić bezpiecznik. 

 3. Zmierzyć napięcie między biegunami N oraz L1. Powinno ono wynosić 
230 V AC ± 10%. 

  
Problem: KONTROLKI ALARM/FAUL T MIGAJĄ 

Możliwa przyczyna: Błąd połączenia z sondą. Nastąpiło zwarcie w kablu, został on przecięty 
lub odłączony. Mogła także zostać uszkodzona sonda. 

Rozwiązanie: 1. Upewnić się, że sonda jest właściwie podłączona do jednostki 
centralnej. Sprawdzić instrukcję użytkowania sondy, by znaleźć 
instrukcję podłączenia dla danej sondy. 

 2. Zmierzyć osobno napięcie pomiędzy biegunami sondy, której 
dotyczy problem. Powinno ono wynosić 10,1–10,3 V. 

 3. Jeśli napięcie jest prawidłowe, zmierzyć przepływ prądu w obwodzie 
sondy, dla każdego kanału i listwy zaciskowej oddzielnie. 
Rozwiązanie: 

  3.1 Odłączyć przewód [+] sondy od złącza sondy. 

    3.2 Zmierzyć prąd zwarciowy między biegunami [+] i [-] złącza sondy. 

    3.3 Podłączyć do obwodu sondy miernik mA, jak pokazano na 
rysunku 7. 

 Porównać otrzymane wartości z wartościami standardowymi 
przedstawionymi w Tabeli 1.  

    3.4 Po zakończeniu pomiarów podłączyć przewód z powrotem do 
złącza. 

  
 W razie wystąpienia problemów skontaktować się z pomocą techniczną 

Labkotec Oy. 
 

 UWAGA: Je śli sonda znajduje si ę 
w atmosferze potencjalnie wybuchowej, 
urządzenie pomiarowe tak że musi posiada ć 
klasyfikacj ę Exi! 
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6.2 Wymiana wadliwej sondy 

W przypadku korzystania z podstawowej kombinacji sond, podanej 
w tabeli na początku rozdziału 5, wadliwą sondę wystarczy zastąpić 
nową. Po wymianie system jest gotowy do użycia. 

Przy innych kombinacjach sond konieczne jest przeprowadzenie 
wyszukiwania adresu, by sterownik rozpoznał nową sondę. Można to 
uczynić na dwa sposoby: 

Sposób 1: 

Wyszukać adres sondy zgodnie ze wskazówkami w części 5.2. Przy 
korzystaniu z tego sposobu konieczne jest ustalenie adresów 
wszystkich sond. 5-cyfrowy adres sondy podany jest w polu Kod na jej 
tabliczce znamionowej. 

Sposób 2: 

Wyłączyć z użycia gniazda sond, zgodnie z opisem w części 5.1, za 
wyjątkiem gniazda wymienianej sondy. Dodatkowo wykonać 
tymczasowe połączenie, w którym do sterownika LevelSET S 
podłączona jest tylko nowa sonda. Wyszukać adres sondy zgodnie ze 
wskazówkami w części 5.2. Sondę można przypisać tylko do gniazda, 
które nie zostało wyłączone z użycia. Zaletą tej metody jest brak 
konieczności sprawdzania adresów pozostałych sond. Po wyszukaniu 
adresu przywrócić połączenia i zmienić ustawienia przełącznika S4. 

 

 
Kanał  1. 
Np. bieguny  
13 [+] i 14 
[-] 

Kanał 2. 
Bieguny 
22 [+] i 23 [-]  

Prąd 
zwarciowy  

30 mA – 40 mA 17 mA – 22 mA 

Natężenie 
prądu/sonda  

6 mA – 7 mA 6 mA – 7 mA 

 
Rysunek 7. Pomiar nat ężenia pr ądu 
sondy 

Tabela 1. Nat ężenie pr ądu sondy 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 Dane techniczne 

LevelSET S 

Wymiary 175 mm x 125 mm x 75 mm (szer. x wys. x gł.) 

Obudowa Obudowa IP 65 z poliwęglanu 

Temperatura robocza -30ºC – +50ºC 

Napięcie zasilania 230 V AC ±10%, 50/60 Hz 

Bezpiecznik 5 x 20 mm 160 mAT (EN 60127-2/3) 

Urządzenie nie posiada wyłącznika głównego 

Pobór mocy 4,5 VA 

Transmisja danych (tylko 
LevelSET S GSM) 

Wiadomości tekstowe GSM (SMS) (wbudowany modem 
GSM 900/1800 MHz) 

Sondy Cyfrowe sondy Labkotec SET 

Maksymalna rezystancja 
w obwodzie pomiędzy jednostką 
centralną a sondą 

75Ω. Zobacz dane dotyczące okablowania w załączniku 
2. 

Wyjścia przekaźnikowe 250 V, 5 A, 100 VA 

Bezpotencjałowe zestyki przełączne. Opóźnienie 
działania 5 lub 30 sekund. Przekaźniki zwalniane są po 
przekroczeniu wartości granicznej. Mogą być ustawione 
na poziom rosnący lub malejący.  

Bezpieczeństwo elektryczne PN-EN 61010-1, klasa II , KAT. II  

Poziom izolacji 
 
 

375 V (PN-EN 60079-11) 

Kanał pomiarowy/napięcie zasilania 

Kanał pomiarowy 1/kanał pomiarowy 2 

Kompatybilność 
elektromagnetyczna 

                  Emisja 

                  Odporność (tolerancja) 

 

PN-EN 61000-6-3 

PN-EN 61000-6-2 

Klasa Ex 
 

Warunki szczególne (X) 
 

ATEX 

IECEx 

II (1) G [Ex ia] IIB 

(Ta = -30°C – +50°C) 

VTT 09 ATEX 027X 

IECEx VTT 10.0011X 

Wartości znamionowe/kanał 
pomiarowy 

Krzywa charakterystyczna 
napięcia wyjściowego jest 
trapezoidalna 

             Dopuszczalne maksimum 
IIB 

UWAGA:   Zob. załącznik 3                                                    

Uo = 14,5 V, Io = 78 mA, Po = 370 mW       

R = 244Ω 

 
Co = 4,0 µF, Lo = 20 mH         

 

Rok produkcji 

Sprawdzić numer seryjny na 
tabliczce znamionowej 

xxx x xxxxx xx YY x 

gdzie YY = rok produkcji (np. 15=2015) 
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Załącznik 2 Oznaczenia typu na tabliczce znamionowej 

 
 

Przedstawiona powyżej tabliczka znamionowa pochodzi z urządzenia 
o napięciu zasilania 230 V AC, z dwoma odizolowanymi od siebie 
kanałami pomiarowymi, modemem GSM oraz alarmem konserwacji. 
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Załącznik 3 Warto ści znamionowe 
Podczas montażu należy upewnić się, że parametry elektryczne sondy oraz 
kabla sondy nie przekraczają podanych wartości znamionowych. 

Okablowanie sterownika i puszki połączeniowej należy wykonać według 
rysunków 4, 5A lub 5B. Do okablowania należy użyć chronionej przed 
uszkodzeniami mechanicznymi dwużyłowej skrętki ekranowanej. 

Kable połączeniowe sond LevelSET S musi posiadać parametry 
uwzględniające połączony efekt pojemności wewnętrznej układu 
pomiarowego oraz indukcyjności. Poniższa tabela przedstawia wartości 
znamionowe w certyfikowanej klasie temperaturowej IIB. W klasie IIA można 
stosować wartości dla klasy IIB. 

Uo = 14,5 V  Io = 78 mA Po = 370 mW R = 244Ω 

Krzywa charakterystyczna napi ęcia wyj ściowego jest 
trapezoidalna. 

Dopuszczalna warto ść 
maksymalna Połączone Co oraz Lo 

 Co Lo Co Lo 

II B 4,0 µF 20 mH 

3,48 µF 
3,00 µF 
2,40 µF 
1,85 µF 
1,65 µF 

0,08 mH 
0,43 mH 
1,00 mH 
2,00 mH 
5,00 mH 

 
Tabela 2. Warto ści znamionowe 

Długość kabla określa się na podstawie maksymalnej dopuszczalnej rezystancji obwodu sondy 75Ω (dane 
techniczne), a także na podstawie innych wartości znamionowych obwodu sondy (Co, Lo). 
Przykładowe wyliczenie maksymalnej długo ści kabla ł ączącego – trzy sondy podł ączone do jednego 
kanału  
   Do kanału 1 podłączone są trzy sondy o Ci = 3,5 nF i Li = 85 µH. 

Okablowanie wykonane jest z użyciem pojedynczego kabla przyrządowego 
o następujących właściwościach: 
      - Rezystancja podwójnego przewodu dla prądu stałego wynosi około 
81Ω/km. 
      - Indukcyjność wynosi 3 µH/m. 
      - Kapacytancja pary przewodów wynosi 70 nF/km. 

  Efekt rezystancji Przy szacunkowych pozostałych oporach przepływu wynoszących 10Ω, 
maksymalna długość kabla łączącego to: 
(75Ω–10Ω)/(81Ω/km) = 800 m 

  Efekt indukcyjności Całkowita indukcyjność kabla o długości 800 m to 0,8 km x 3 µH/m = 2,4 mH. 
Całkowita indukcyjność wynosi 2,66 mH dla kabla oraz sond 3 x [Li = 85 µH]. 

  Efekt kapacytancji Kapacytancja kabla o długości 800 m to 0,8 km x 70 nF/km = 56 nF. 
Całkowita kapacytancja wynosi 66,5 nF dla kabla oraz sond 3 x [Ci = 3,5 nF]. 

   Zgodnie z Tabelą 2 (zacieniowane wartości) można stwierdzić, że kabel 
o długości 800 m nie powoduje przekroczenia wartości w grupie IIB. 

 

Przykładowe wyliczenie maksymalnej długo ści okablowania – trzy oddzielnie podł ączone sondy  
   Suma wartości dla oddzielnych kabli równej długości nie może przekraczać 

wartości podanych w Tabeli 2. 
  Efekt indukcyjności Sondy 3 x [Li = 85 µH] posiadają całkowitą indukcyjność 0,255 mH. Dlatego 

kable mogą posiadać indukcyjność wynoszącą 5 mH - 0,255 mH = 
4,745 mH, co oznacza, że długość pojedynczego kabla może wynieść 
(4,74 mH/3 µH)/3 = 526,6 m.  
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Efekt kapacytancji Całkowita kapacytancja okablowania i sond wynosi (3 x 36,86 nF) + 10,5 nF 
= 121,1 nF, czyli mniej niż 1,65 µF. 

   W takim przypadku maksymalna długość kabla sondy wynosi 526,6 metra. 



 

 


