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SYSTEM POMIARU POZIOMU W ZBIORNIKACH OTWARTYCH  
 
DLA ZBIORNIKÓW O DOWOLNYCH KSZTAŁTACH  
 
 
CASTELLO umożliwia pomiar zawartości zbiornika i wyświetlanie tej wartości 

CASTELLO składa się z czujnika poziomu i wyświetlacza 

CASTELLO nadaje się do dowolnych kształtów zbiorników 

CASTELLO może być zasilany z baterii lub napięciem DC 

 
CASTELLO to urządzenie umożliwiające pomiar zawartości zbiornika oraz 
wyświetlenie tej wartości. Urządzenie zawiera w  szczelnej obudowie elektronikę 
mikroprocesorową wraz z sensorem ciśnienia atmosferycznego. Dołączony 
przetwornik (wkręcany lub w formie sondy) służy do pomiaru poziomu cieczy 
metodą hydrostatyczną. Pomiar oparty jest na metodzie AA, czyli z 
zastosowaniem dwóch czujników ciśnienia absolutnego, poziom cieczy wynika z 
różnicy wskazań obu czujników. Rozwiązanie to umożliwia bardzo dokładny i 
stabilny pomiar przy wyeliminowaniu kapilary w przewodzie sygnałowym. Układ 
mikroprocesorowy umożliwia przeliczanie i  wyświetlanie zawartości zbiorników 
o różnych kształtach  
 
Urządzenie produkowane jest w dwóch zakresach pomiarowych: ok. 5m 
(0,8..1,8 bar abs.) oraz ok. 10m (0,8..2,3 bar abs.). Na życzenie dostępne są 
inne zakresy. Typowa dokładność wskazań wynosi 1 cm.  
 
Urządzenie może zasilane być z baterii 9V (żywotność 6000 wskazań co 5 s) lub 
klasycznie napięciem 8…28VDC. System posiada wyjście RS485 umożliwiające 
jego konfigurację oraz sczytywanie danych pomiarowych do PC (wszelkie 
oprogramowanie jest bezpłatne), dodatkowo CASTELLO posiada 
programowalne wyjście przekaźnikowe.    
 
Urządzenie montowane jest poprzez dwa otwory, kable sensora (-ów) 
podłączane są poprzez dławiki PG do przyłączy umieszczonych wewnątrz. 
Programowanie przebiega poprzez konektor umieszczony z boku obudowy 
niedaleko gniazda zasilania i gniazda programowalnych styków. Całość posiada 
stopień ochrony IP65 (czujniki IP68). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELLO 

Sposoby monta żu 

Sonda 26 

Sonda 26 

Sonda 23 

Sonda 23 

Ciśnienie atm. ON/OFF 

Pozycja membrany 

Widok tyłu  

Widok z boku 

Otwory montażowe 

Opcja: drugi 
przetwornik 

Kontrolki LED 
przekaźników 
programowalnych I i II  

Gniazdo Binder  
(8 pinowe): 



 

Keller-Druckmesstechnik, Biuro Polska  
tel.  (061) 832-77-28  ••••  fax (061) 832-80-32  ••••  e-mail: b.janiak@keller-druck.com  ••••  www.keller-druck.pl  

 

 
Dane Techniczne : 

 
Zakres pomiarowy                   800...1800 mbar abs. Dla zakresów ok. 5 mWC (standardowo kabel 10m) 
             800...2300 mbar abs. Dla zakresów do 10 mWC(standardowo kabel 15m) 
 
 
Zasilanie:                              Zewnętrzne: 8…28VDC 

                                              Wewnętrzne: bateria 9V  

Żywotność baterii:                 do ok. 6000 pomiarów (wyświetlanie do 5s)  

Wyjście:                cyfrowe RS485 

                                              Stykowe: 2 przekaźniki PhotoMOS 40V/0,4A 

 Czujnik ciśn. atm.         Czujnik poziomu 

Zakres temp. -20…70°C                    0…50°C 

Błąd pomiaru*:                       max 0,5 mbar               2 mbar (dla 5m) 

 3 mbar (dla 10m) 

Przeciążenie:               2x zakres  

 
Wskaźnik                                   5 cyfr, 14mm, 

                                                  LED (7 segmentowe) 

Rozdzielczość:     min 2000 pkt 

Materiał obudowy :     aluminium 

Materiał czujników:                    stal 316L (DIN 1.4435) 

Kabel:                                   Hytrel (do paliw),Φ4,6mm 

Ochrona: obudowa/sonda           IP65 / IP68                         

Certyfikacja sondy:                    Ex II 1 G EEx ia IIC T6 
                                                  LCIE 02 ATEX 6124 X 

Certyfikacja obudowy:               w przygotowaniu     

 
 
Oprogramowanie konfiguracyjne: 
 
Software jest dostępny bezpłatnie. CASTELLO może 
być podłączone do PC poprzez RS485 i kabel-
konwerter K107 lub K104B oraz adapter (Binder 5 pin / 
Binder 8 pin). Program zawiera krzywe 
ciśnienie/zawartość dla odpowiednich kształtów 
zbiornika. Wymiary zbiornika, ciężar właściwy medium i 
pożądana jednostka wyświetlacza są wprowadzane 
indywidualnie. Program przewiduje również aplikacje w 
stojących wieżach wodnych gdzie może być 
uwzględniony  dystans między zbiornikiem i 
czujnikiem. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opcje: 
 
- panel czołowy z naniesionymi jednostkami,   
  logo klienta etc. 
- inne kolory obudowy 
- walizka transportowa 
- fabryczna konfiguracja 
- transmisja bezprzewodowa poprzez moduł   
  GSM-1(2) 
 


