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I. ПРЕИМУЩЕСТВА   

 Висока чувствителност и надеждност за непрекъснати измервания;

 Унифициран изходен сигнал – 4...20 mA DC или 0...10 V DC и по заявка;

 Три вида корпус за различни приложения с лесен начин на монтаж;

 Възможност за вграждане в метални или неметални съдове;

 Приложим при измерване на проводими и непроводими течности; 

 Вграден сензор за температура – опция;  
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II. КОД ЗА ЗАЯВКА 
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
* без обсадна тръба

с 
 - за проводими  течности

 ** обсадна тръба

Работната част 

Lmax

Lmin

 - за непроводими течности

 (n) се формира от разликата между дължината на сондата(m) и сбора 
      на металните части  
      се избира от клиента при заявка и определя точката на горно ниво от работната 
     част на сондата която, съответства на максималната стойност от обхвата на 
     аналиговия изход - 20mA/10V. Изчислява се спрямо горния край на сондата прибавяйки 
     дължината на металната част 
      се избира от клиента при заявка и определя точката на долно ниво от работната 
     част на сондата която, съответства на минималната стойност от обхвата на 
     аналиговия изход -  Изчислява се спрямо долния край  на сондата прибавяйки
      дължината на металната част

***
40mm отгоре и 40mm отдолу.

(40mm).

4mA/0V.
 (40мм).

MS9015LC - х.х.x.x.x.x.x.x.x.x

Пример

Име

MS9015LC - 1000mm.G3.n1.T1.A1.H1.2.L0.Бира.150/130mm

Аналогов изход 

A2 - 0 10 V DC/3W
Az- По заявка

A1- 4 20 mA DC/2W

Дължина на сонда
 LC- По заявка до 3000 mm

Сензор за температура
0- Не 
1-Pt100 Cl B
2-Pt1000 Cl B
z- по-заявка

Аналогов изход.......................................

Сензор за температура..........................
KNN защитна глава IP68 

4 20 mA DC

Pt1000 Cl B

Трансмитер 

n1 - до корпуса за работна температура до 80°С
n2 - на отстояние от корпуса (90 mm-текаформ)
       за работна температура над 80°С
nZ - друго по заявка

Т1 - за проводими  течности L  2000 mm
Т2 - за проводими течности L  2000 mm
Т3 - за непроводими течности L  2000 mm
Т4 - за непроводими течности L  2000 mm





Защитна глава.........................................

1/2”- без обсадна тръба 

за проводими течности L  2000 mm

Отстояние на резбата от корпуса 

Присъединяване 

Резба за 
присъединяване

Без обсадна
тръба*

С обсадна
тръба**

до корпуса за работна температура до 70°С

Защитна глава

H3- Защитна кутия IP65 
H2 - KPP защитна глава IP68 
H1 - KNN защитна глава IP68 

H4- AISI 316/EN 1.4401

Преливен oтвор
L0-няма(без обсадна тръба)
Lz-отвор за обсадна тръба-
      уточнява се отстоянието 
      на отвора от края на 
      резбовото присъединяване
      

Флуид
Fz- посочва се вида на флуида

Преливен отвор...................................... Без отвор
Флуид....................................................... Бира

Oбхват на работната част съот-
ветстващ на изходния сигнал***
R0- фабрична настройка
RX- по заявка
       Lmax = XXmm + 
       Lmin = XХmm + 

40mm
40mm

Измервателен обхват..Lmax=150mm-Горно ниво 850mm, Lmin=130мм-Долно ниво 130mm
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III.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Сензор-трансмитерът MS 9015LC е предназначен за непрекъснато и прецизно измерване 
на ниво на различни видове течности. Сензорът представлява кондензатор, чийто капацитет 
се изменя в зависимост от промяната на нивото на течността. 
Измерената входна величина се  препредава от трансмитера, като аналогов изходен сигнал, 
най-често в унифициран формат: 4÷20 mA DC;  0÷10V DC , който се оказва в кода на 
заявката. С опцията за вграждане на сензор за температура се дава възможност за измерване 
на втора технологична величина.

MS 9015LC намира приложение в измерването на различни видове течности:
● Проводими - вода, мляко, вино,бира и др.
● Непроводими - олио,масла и др.

 При измерване нивото на непроводими течности  MS9015LC се изпълнява с външна 
обсадна тръба. MS9015LC винаги се изпълнява с резбово присъединяване. При монтажа, 
работната среда във всички случаи трябва да има електрически контакт с металната 
скрепителна резбова част.
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1.ИЗМЕРВАНЕ ПРИ ПРОВОДИМИ ТЕЧНОСТИ

2.ИЗМЕРВАНЕ ПРИ НЕПРОВОДИМИ ТЕЧНОСТИ

електрод

неметален съд

измервана течност

измервана течност

съд

метален проводник

електрод

метален съд

измервана течност

обсадна тръба

електрод

фиксатор

При метални 
съдове 

При неметални 
съдове се добавя 
метален проводник,
достигащ до
дъното.

При непроводими 
течности се добавя
обсадна тръба,
независимо от мат. 
на съда.
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IV. ОСОБЕНОСТИ

✔ При измерване на проводими течности в метални съдове, металната резба на сондата
трябва да е електрически свързана със съда.

✔ При  измерване  на  проводими  течности  в  неметални  съдове,  се  добавя  метален
проводник, осигуряващ контакт с течността под минималното ниво на измерване.

✔ При  измерване на непроводими течности се добавя обсадна тръба.  В горния край на
обсадната тръба под резбата и в зоната на Lmax има  изравнителен отвор .

✔ При избор на  дължина на сондата (m) и обхвата на работната част (n) съответстващ на
обхвата на изходния сигнал , трябва да се вземе под внимание, че работната част се
формира като разликата между дължина на сондата  (m)   минус  (80mm) – 40mm  от
долу  и  40mm отгоре  (фиг.1).  Lmax  и  Lmin  се  избират  от  клиента  при  поръчка  и
определят точките А (долно ниво)  и  В (горно ниво) от работната част на сондата
съответстващи  на  минималната  и  максималната  стойност  от  обхвата  на  избрания
аналогов изходен сигнал виж(фиг. 1) и кода за заявка.

ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ СЕ ПОСОЧВАТ В КОДА ЗА ЗАЯВКА!!!
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m
97

n

G40
40

Lmax

Lmin

A

B

Фиг.1

m – дължина на сондата
n – работна дължина
Lmax ≥ 40mm– разтояние от горния край на 
резбата (резбата е включена в размера)
Lmin ≥ 40mm – разтояние  от долния край 
включително металната част
А –  долно ниво на измерване,                       
съответстващо на минималната стойност от 
избрания обхват на аналоговия изход     
( 4mA, 0V) 
B –  горно ниво на измерване,                       
съответстващо на максималната стойност от 
избрания обхват на аналоговия изход 
(20mA,10V)

ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ :
При избрани от потребителя дължина на 
сонда m=1000mm;
Lmax = 150mm; 
Lmin=130mm;
Изход токов 4-20 mA 2Wire
Сензор-трансмитера ще измери в:
Горно ниво В = 1000 – 150 = 850mm/20mA
Долно ниво А = 130 mm/4mA на изхода          
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V.  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Аналогов вход                                                                                                                                 2  

 Чувствителен елемент     
ниво температура

капацитивен
Pt100, Pt1000, или друг

по заявка 

 Точност на измерването 0,1 % от обхвата
Клас В 

друг по заявка

 Обхват на измерването
По заявка в границите

до 3000 mm
По заявка в границите

-50 ÷ 140 °C 
 Максимално допустимо налягане до 6 bar
Аналогови изходи                                                                                                                          1
 Двупроводен токов
 Трипроводен напреженов
Друг

4÷20 mA
0÷10 V

 по заявка

 Нестабилност от температура

0.01% /°С от обхвата – стандартно 
изпълнение
0.002 % /°С от обхвата –  специално 
изпълнение

 Време закъснение – 95% установена 
стойност

1 s  (без филтър на входа)

Захранване *
 Захранващо напрежение  номинално максимално
 При токов изход 9 ÷ 28 VDC 31 VDC
 При напреженов изход 15 ÷ 28VDC 31 VDC
Съхранение
 Температура на съхранение
 Относителна влажност при съхранение

-20 ÷ 70 °C
до 100 % rh

Корпус

SEG * KPP *
Защитна кутия с
присъединителна

резба
Неръждаема стомана

силно полирана 
EN 1.4401 / AISI 316

Полипропилен бял ABS IP65

 Работна 
температура на 
сензора

-50 ÷ 140 °C

 Работна 
температура на 
трансмитера

-20 ÷ 80 °C

Работно налягане До 6 bar  

Приложения 
 
Изцяло подходящи за хранителни и фармацевтични приложения

* Превишаването на максималното напрежение може да доведе до трайна повреда на сондата
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SEG -
ЗАЩИТНА  
ГЛАВА

KPP-
ЗАЩИТНА 
ГЛАВА

ЗАЩИТНА  КУТИЯ 
С РЕЗБОВО 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

1
2

m 83

G

n

m 97

n

G

12

4040

4040

12

PG7

80

56

G

82

m

n
40

4
0



VI.КЛЕМОРЕД И СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

➢ Клеми  4  и  5  се  използват  за  свързване  на  сензора  за
температура на аналоговия вход / по заявка /;

➢ Клеми  6  и  7  са  за  свързване  на  капацитивния  елемент  на
аналоговия  вход.  Клема  6  (GND)  е  свързана  към
присъединителната резба.  лема 7 се свързва към потопения в
течността електрод;

➢ Клеми 1, 2 и 3 се използват за свързване на аналоговия изход
по дадените по-долу схеми;

➢ Клеми  2(-) и  3(+) се използват за свързване при заявен токов
(4 - 20)mA изход;

➢ Клеми 1(GND),  2(Uout ) и  3(+) се използват за свързване при
заявен напреженов (0 - 10)V изход;

1.Свързване на аналогов вход:

2. Свързване на т  оков аналогов изход:

2.2 Трансмитерът се захранва от вторичен пробор при двупроводно токово свързване 4-20ma.

Редакция документ 2022-09-168
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3.Свързване на напреженов аналогов изход:

3.1 Трансмитерът се захранва от вторичен пробор.

3.2 Трансмитерът се захранва от външен източник.

Трансмитерът MS9015LC допуска промяна на фабричните настройки, за целта се
свържете със специалисти от производителя. 

VII. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

Препоръки за използване на свързващи проводници 

✔ При по-дълги разстояния  за линии подложени на електромагнитни смущения е 
желателно да се използват  проводник тип усукана  двойка. 

✔ За по-добра шумозащитеност може да се използва екраниран кабел, който трябва
да бъде заземен само в единия си край. 

✔ Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат 
заедно, но ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за 
предпазване от електромагнитно взаимодействие.

✔ Когато трябва да се пресичат проводници с различни по тип сигнали, това трябва
да се прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

✔ Проводници,  по  които  протичат  слаби  сигнали  и  проводници  свързващи
сензорите  с  контролера,  не  трябва  да  минават  в  близост  до  контактори,
двигатели,  генератори,  радиопредаватели  и  проводници,  по  които  протичат
големи токове.
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

  Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в
ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен
уреда. Гаранцията  не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош  транспорт,  лошо
съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за
работа и в случаите,  когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други
лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването в гаранционния срок и уреждане на  рекламациите става  съгласно
действащото Законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпван
е

Поръчка
номер

Вид на извършения ремонт
Дата на
предаван

е

Извърши
л

ремонта

Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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