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LIQUID & OIL LEVEL SENSOR 
LİKİT & YAĞ SEVİYE SENSÖRÜ

Introduction
This Oil Level Sensor is designed as a oil/liquid level switch to be used in compressors, 
receivers and vessels. The sensor output is a relay switch contact. This optoelectronic Oil 
Level Sensor, id based on infrared LED and a light receiver. Infrared light reflection/refrac-
tion at prism depending from oil level controls the circuit (relay). The separate design of 
the electronic module allows the replacement in case of any malfunction. To insure high  
ambient operating temperature most electronic parts are selected according to the ‘industrial’  
standard (enhanced temperature range).

Functional Specification
After a power on delay the sensor relay switches on, if liquid level has been detected. If 
the sensor detects a low oil level, the relay will switch off. In every case of status change  
(i.e. enough oil / low oil) the sensor will recheck the staus for about 3 seconds before  
reacting. This ‘delay’ prevents the sensor from overacting, i.e. in case of liquid bubles, etc. 
The red LED remains ‘ON’ if the sensor detects enough liquid. The red LED is flashing during 
low liquid level.

Connection Diagram  (Application Examples) 
Bağlantı Şeması (Uygulama Örnekleri)

Oil level sensor for compressor protection
Kompresör Koruması için yağ seviye sensörü
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Genel Tanım
Bu yağ seviye sensörü kompresörlerde, tanklarda ve kaplarda kullanılmak üzere 
yağ/likit seviye anahtarı olarak tasarlanmıştır. Sensör çıkışı röle anahtarlı kontaktır.  
Bu opto-elektronik yağ seviye sensörü, kızılötesi LED ve ışık alıcısına dayalı ID sistemidir.  
Yağ seviyesinden kızılötesi ışık yansıması/kırılmasına bağlı olarak devre (röle) kontrol edilir. 
Elektronik modülün ayrı tasarlanmış olması arıza durumunda değiştirilmesini sağlar.  
Yüksek ortam çalışma sıcaklığını sağlamak için birçok parça endüstriyel standartlara uygun 
olarak seçilmiştir.(gelişmiş sıcaklık aralığı)

Teknik Özellikler
Eğer sıvı seviyesi tespit edilmiş ise başlatma ertelemesinden sonra sensör röle anahtarı açılır.  
Eğe sensör düşük yağ seviyesi tespit eder ise, röle kapanacaktır. Her durum değişikliğinde  
(ör: yeterli yağ/ düşük yağ) sensör yeniden tepki vermeden önce yaklaşık 3 saniye boyunca 
durumu yeniden kontrol edecektir. Bu gecikme sensörü gereksiz hareketlerini önleyecektir, 
örneğin sıvı kabarcıkları vb… Sensör yeterli likidi tespit ederse kırmızı LED açık kalır. Kırmızı 
LED düşük likit seviyesi esnasında yanıp söner. 

Oil level sensor - solenoid control for oil refill
Yağ seviye sensörü – yağ dolumu için selenoid kontrol

Operating Power
Çalışma Gücü AC 50/60Hz 230V

Motor Power Sense Line Voltage
Hissedilen Motor Gücü Hattı Gerili. AC 50/60Hz 230V

Ambient Temperature Range
Ortam Sıcaklık Aralığı - 30°C …+ 85°C

Maximum Temperature at Prism
Prizmadaki Maksimum Sıcaklık + 120°C

Delay on Power on 
Başlangıçtaki Erteleme < 1 second

Delay Until Relay off From
Röle Kapama Ertelemesi 3 second

Detection of Liquid Loss
Likit Kaybı Tespiti
Relay Rating Data
Röle Verisi 5A/250V AC

Connection Cable 
Bağlantı Kablosu 5 x 0.5mm², length=1 meter

Steel Housing Material
Çelik Gövde Malzeme 9SMn28

Prism Material
Prizma Malzeme Fused Glass

Test Pressure
Test Basıncı 100 bar

Unit Mounting 
Bağlantı Ölçüsü M20 x 1.5

Weight of Steel Housing 
Çelik Gövde Ağırlığı appr. 80g

Weight of Electronic Module
Elektronik modül ağırlığı appr. 80g

Protection Class
Koruma Sınıfı  IP54

Mechanical Specification
Mekanik Özellikler

Electrical Specification
Elektriksel Özellikler


