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ZAO MECHATRONICS – innowacyjna firma, która została założona
w 2013 roku przez zespół pracowników z 10-15 letnim doświadczeniem
w projektowaniu produkcji systemów telematycznych i kontroli zużycia paliwa. 

Sprzęt Eurosens spełnia międzynarodowe standardy jakości
(certyfikat ISO 9001 - 2008).

Glównymi produktami są czujniki poziomu i zużycia paliwa Eurosens,
systemy ważenia pokładowego i inne. Dostawa sprzętu odbywa się w ponad
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Czujniki poziomu paliwa Eurosens Dominator
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Eurosens Dominator
Chcieliśmy stworzyć specjalny produkt. On jest przed wami

Dominator AF Dominator RS Dominator CAN

Napięcie zasilania, V 10-50

Ochrona elektroniczna Od przeplusowania, od podania napięcia na wszystkie druty,
ochrona po zasilaniu do 170 V

Maksymalny błąd pomiaru ±1%  poziomów w zakresie temperatury pracy
Zakres temperaturny, °C -40 – +85

Napięcie wyjściowe, V 0,5-9,5
(zakres jest konfigurowalny) RS232/RS485 interfejs 

(połączony,
typ konfigurowalny)

CAN (SAE J1939)
Częstowość wyjściowa, Gc 500-1500

(zakres jest konfigurowalny)
Stopień ochrony IP 67

Szybka instalacja i plombowanie
dzięki macowaniu bagnetowemu Zestaw montażny do instalacji
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Czujniki poziomu paliwa Eurosens Dominator

Konstrukcja modulowa

Dlaczego to korzystne?
Cena obsługi i wsparcia technicznego systemu zużycia paliwa może
znacznie przekraczać koszt czujnika poziomu paliwa.

Zadanie obsługi technicznej Zwyczajny czujnik Eurosens Dominator

Wymiana czujnika poziomu paliwa
(na odległości 400 km)

Trzeba wysłać
zespół pracowników

dla rozwiązania problemu

Możecie przekazać klientowi 
pomiarowy moduł Dominator,

i on będzie mógł wymienić 
go samodzielnie

Po wymianie czujnika
kalibracja zbiornika... Potrzebna Nie jest potrzebna

W magazynie wielka ilość czujników, 
ciętych do długości 200-300 mm

Nie wolno posługiwać się
na wielkich zbiornikach

Można tanio kupić
nowe elektrody

Brud wewnątrz elektrodów Ciężko usunąć Łatwo zdemontować I wyczyścić

Zniszczenie wyjscia kablowego — 
zwyczajne uszkodzenie po 2-3 latach Wymagana wymiana czujnika

Nie ma wyjścia kablowego. 
Gniazdo jest zainstalowane

w czujniku

Napięcie w 100 V może uszkodzić czujnik Tak Nie (do 170 V)

Podczas opracowywania czujników Eurosens Dominator postawiliśmy za zadanie
zminimalizować koszty na obsługę w ciągu całego terminu eksploatacji.

■ Elektrody czujnika można zamówić oddzielnie.
■ Długość elektrodów pomiarowych można zwiększyć.
■ Mieć duży magazyn - nie jest wymagane.
■ Nie jest potrzebna kalibracja zbiornika po wymianie modułu.
■ Można wymienić moduł elektroniczny.
■ Dzięki macowaniu bagnetowemu czujnik jest łatwy do zainstalowania i zdjęcia.
■ Izolowany elektrod dla pomiaru wody (opcja).



Moduł elektroniczny

Czujniki poziomu paliwa Eurosens Dominator

6 mechatronics.by

■ Ochrona przed hałasem impulsowym do 250 V.
■ Ochrona od przeplusowania po zasilaniu do 1000 V.

Niezawodność Certyfikat

0EXiiaIIBT6 X
10R-04E28

Eurosens Dominator BT
Bezprzewodowy czujnik objętości paliwa z automatycznym zasilaniem

Przystosowany do stosowania w zbiornikach paliwowych pojazdów i instalacjach stacjonarnych, 
magazynach smarów palnych  w zestawie SCADA-systemu lub kompletach GPS/GLONASS 
monitoringu, pokładowych urządzeniach informacyjnych pojazdu.

Specyfikacja

Wersia Bluetooth 4.2 BLE

Tryb przesyłania pakietów advertising

Względny błąd pomiaru ±1%

Zakres działania do 200 m
Moc nadajnika +8 dBm
Termin pracy baterii 5 lat
Zakres temperatury,°C -40 - +85
Stopień ochrony IP 67

■ Rdzeniem Eurosens Dominator jest potężny mikro kontroler  STM32.
■ Dominator AF posiada wyjście analogowe i częstotliwe. Typ i zakres sygnału wyjściowego

jest konfigurowalny.       
■ Dominator RS posiada interfejsy RS232 i RS485, z obsługą protokolów LLS i MODBUS. 

Dominator CAN posiada interfejs CAN, zgodny SAE J1939.
■ Automatyczne wykrywanie zlewania paliwa i alarm.
■ Stosowane materiały i algorytmy wbudowanej korekcji termicznej pozwolają stosować

Eurosens Dominator w temperaturach powyżej 70 C°.
■ Każdy czujnik ma również wbudowany K-line interfejs.

Co pozwala stwarzać całe siecie czujników.

■ Autonomiczny czujnik poziomu paliwa z podwyższonym zasięgiem
transmisji danych przez kanał radiowy

■ Bateria o długiej żywotności.
■ Przechowywanie tabeli kalibracji.
■ Konstrukcja modulowa i szybko złączne mocowanie .
■ Przycinanie elektrodów pod dowolną wysokość zbiornika.
■ Elektrody pomiarowe można zamawiać i zwiększać osobno.
■ Małe wymiary (nie większe 100х80х(L+21) mm, gdzie L – długość mernika).



Modyfikacja i akcesoria
Eurosens Dominator

Czujniki Eurosens Dominator kompatabilne prawie
z każdym terminalem GPS/GLONASS monitorowania

Gwarancja: 5 lat

Czujniki poziomu paliwa Eurosens Dominator

Eurosens Dominator AF, RS, CAN Eurosens Dominator AF, RS Mini, CAN

Eurosens Dominator
z wbudowanym wyświetlaczem

Kształtowana uszczelka
pod cylindryczne zbiorniki Ogranicznik denny Zaślepka dla wlewu paliwa
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Eurosens Dominator kalibrator



Czujniki zużycia paliwa Eurosens Direct и Delta

Czujniki zużycia paliwa  
Eurosens Direct и Delta

Do czego służą przepływomierze
■ Określa zużycie paliwa z dużą dokładnością niezależnie od warunków pracy.
■ Najwyższa odporność na próby «oszukiwania» podczas pracy.
■ Kontrola godzin, przestojów, trybów przeciążenia.
■ Informacje o natychmiastowym zużyciu paliwa są przydatne do oceny jakości pracy.

Przeznaczone do pomiaru objętości i zużycia paliwa przepływającego przez nie.
W oparciu o technologię rotary-piston (obrotowy tłok). Mogą być stosowane w różnych
obiektach, w połączeniu z systemami telematycznymi lub indywidualnie: sprzęt specjalny, 
generatory diesla, statki, kotły itp.

W oparciu o konstrukcję silników, które mają przewód powrotny paliwa do zbiornika,
pomiar przepływu przepływającego paliwa tylko w jednym punkcie nie zawsze jest możliwy.
Dlatego produkujemy dwie linie przepływomierzy-przepływomierze jednokanałowe 
(jednokomorowe) Direct i dwukanałowe (dwukomorowe) Delta. Zadaniem przepływomierzy 
dwukanałowych jest obliczenie faktycznie zużytej przez silnik ilości paliwa na podstawie
różnicy pomiarów przepływu w linii zasilającej i linii powrotnej.

Schematy instalacji

Przepływomierz jednokomorowy
1. Zbiornik paliwa.
2. Filtr zgrubny (FZ).
3. Elektroniczna jednostka sterująca (EJS).
4. Pompa paliwa niskiego ciśnienia (PPNC).
5.  Filtr drobnoziarnisty (FD).
6. Wysokociśniowa pompa paliwa (WPP).
7. Szyna paliwowa (akumulator paliwowy).
8. Dysza.
9. Czujnik przepływu  Eurosens Delta.
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1.  Zbiornik paliwa.
2. Filtr zgrubny (FZ).
3. Pompa paliwa niskiego ciśnienia (PPNC).
4. Filtr drobnoziarnisty (FD).
5. Wysokociśniowa pompa paliwa (WPP).
6. Dysza.
7. Zawór obejściowy pompy wtryskowej.
8. Czujnik przepływu Eurosens Direct.
9. Kore.
10. Adapter montażowy M14-M14.

Przepływomierz dwukomorowy



Dane techniczne

Wymagany stopień filtracji paliwa, mm 0,08
Gwint przyłączeniowy M14x1.5
Ciśnienie nominalne, Mpa 0,2
Maksymalne ciśnienie, Mpa 2,5
Napięcie zasilania, V 10-50
Pobór prądu, mA 25

Przepływomierze mogą zmierzyć

Olej napędowy

Paliwo do pieca

Olej

Inne rodzaje cieczy o lepkości kinematycznej
od 1,5 do 6 mm²/s

Czujniki zużycia paliwa Eurosens Direct и Delta

Przepływomierze Eurosens oparte są na potężnym mikroprocesorze STM32.
Obwód elektroniczny zapewnia następujęce korzyści:
1. Zwiększona dokładność.
2. Zamiast kontaktronów stosuje się czujniki Holla.
3. Kontrola interwencji w pracę przepływomierza.
4. Przepływomierz może zmierzyć nie tylko zużycie paliwa, ale także parametry pochodne:

czas pracy silnika (kotła), zużycie paliwa i czas pracy w różnych trybach, czas interwencji w jego 
pracę itp. Parametry te można uznać przez K-line interfejs (PN), albo przez RS232/PS485/CAN
w przepływomierze wercji RS/CAN.

5. Przepływomierze Eurosens w przeciwieństwie do wszystkich konkurencyjnych próbek,
mogą być instalowane bez użycia zaworu zwrotnego, ponieważ algorytm elektroniczny widzi 
kierunek przepływu. To znacznie zwiększa niezawodność działania silnika ze zmienionym 
schematem zasilania paliwa.
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Modyfikacje przepływomierzy Eurosens
W przeciwieństwie do analogów w konstrukcji przepływomierzy Eurosens
zamiast kontaktronów stosuje się czujniki Halla. Dzięki temu są niewrażliwe na działanie 
zewnętrznego pola magnetycznego i zwiększają niezawodność przepływomierza.

Czujnik zużycia 
Eurosens Q start, l/g Q min, l/g Q nom, l/g Q max, l/g Liczba 

imp/l Niedokładność

Direct PN 100 0,5 1 50 100 200 ± 1%
Direct РN 250 0,5 2 125 250 100 ± 1%
Direct РN 500 1,0 5 250 500 50 ± 1%
Direct PN 1500 15 30 750 1500 200 ± 1%
Direct РN 100.05 0,5 1 50 100 200 ± 0,5%
Direct РN 250.05 0,5 2 125 250 100 ± 0,5%
Direct PN 500.05 1,0 5 250 500 50 ± 0.5%
Direct РN 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%
Direct РN 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct РN 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct РN 1500 I 15 30 750 1500 50 ± 1%
Direct PN 100.05 I 0,5 1 50 100 200 ± 0,5%
Direct РN 250.05 I 0,5 2 125 250 100 ± 0,5%
Direct РN 500.05 I 1,0 5 250 500 50 ± 0,5%

I – wbudowany wskaźnik LCD 05 – zwiększona dokładność



Przepływomierze Direct I są przeznaczone do lokalnego wyświetlania informacji,
nie mają wyjścia impulsowego. Wymagają zewnętrznego źródła zasilania.
Przepływomierze o indeksie A posiadają również wbudowaną baterię zasilającą,
zapewniającą autonomiczne funkcjonowanie przepływomierza przez trzy lata.
Przepływomierze Direct PN A I mogą być zasilane zarówno z zewnętrznego zasilania
i z wbudowanej baterii. Mają wyjście impulsowe i wyświetlacz.

Czujnik zużycia 
Eurosens Q start, l/g Q min, l/g Q nom, l/g Q max, l/g Liczba 

imp/l Niedokładność

Direct  100 I 0,5 1 50 100 - ± 1%
Direct  250 I 0,5 2 125 250 - ± 1%
Direct  500 I 1,0 5 250 500 - ± 1%
Direct  PN A 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%
Direct  PN A 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%
Direct  PN A 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

A – samodzielny licznik, wbudowana bateria zasilająca I – wbudowany wskaźnik LCD

Przepływomierze Eurosens mogą również mieć szeregowe interfejsy transmisji danych RS232/RS485,
a także interfejs CAN. Obcługa danych przez interfejsy RS232/RS485 jest możliwa dzięki protokołowi
Eurosens Delta lub MODBUS. Interfejs CAN działa zgodnie ze specyfikacją SAE  J1939.

Czujniki zużycia paliwa Eurosens Direct и Delta
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Przepływomierze różnicowe Eurosens Delta
mają następujące unikalne cechy:
1. Kompensacja różnicy temperatur paliwa w obu komorach.
2. Zastosowanie czujników Halla zapewnią wysoką niezawodność i trwałość

do zewnętrznego pola magnetycznego.
3. Wysoka jakość materiałów komory i obróbki skrawaniem pozwala na ustawienie

okresu gwarancji na 3 lata bez ograniczenia żywotności aparatu .
4. Możliwość sumowania przepływów paliwa zamiast odejmowania.
5. Pomiar nie tylko zużycia paliwa ale także czasu pracy przepływomierza, oraz czasu pracy

i zużycia paliwa w częściowych trybach pracy silnika, których granice są regulowane.

Czujnik zużycia 
Eurosens Q start, l/g Q min, l/g Q nom, l/g Q max, l/g Liczba 

imp/l Niedokładność

Delta PN 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*
Delta PN 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**
Delta PN 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***
Delta PN 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*
Delta PN 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**
Delta PN 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***
Delta PN A 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*
Delta PN A 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**
Delta PN A 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

I – wbudowany wskaźnik LCD
A – аutonomiczny licznik, wbudowana bateria zasilająca

PN – impuls znormalizowany. Wbudowany procesor
przy  przepływach zasilania / zużycia  w l/g : * 45/10    ** 90/20    *** 



Czujniki zużycia paliwa Eurosens Direct и Delta
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RS – interface RS232, RS485
при потоках подачи/потребления  в л/ч : * 45/10    ** 90/20    *** 160/30

I – wbudowany wskaźnik LCD CAN – interface CAN

Eurosens Direct
Całkowita ilość paliwa, l
Ilość paliwa na biegu jałowym,
tryb znamionowy, przeciążenia i nawijania
Całkowity czas pracy przepływomierza, g 
Natychmiastowe zużycie paliwa, l /g
i jego temperatura

Eurosens Delta
Całkowita ilość paliwa, l
Ilość paliwa na biegu jałowym,
tryb znamionowy, przeciążenie i nawijanie
Całkowity czas pracy przepływomierza, g
Chwilowe zużycie paliwa, l /g i jego temperatura
Pełna ilość paliwa i ilość paliwa w częściowych
trybach osobno dla kamer «podania» i «powrotu»
Czas pracy każdej z komór przepływomierza oraz
czas pracy każdej z kamer w trybach częściowych
Chwilowe zużycie paliwa, l /g i jego temperatura
w każdej z komór przepływomierza

Certyfikat

10R-04E28

Czujnik zużycia
Eurosens

Q start,
l/g

Q min,
l/g

Q nom,
l/g

Q max, 
l/g

Liczba 
imp/l Niedokładność

Direct RS (CAN) 100 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct RS (CAN) 250 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct RS (CAN) 500 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct RS (CAN) 1500 10 30 750 1500 25 ± 1%

Direct RS (CAN) 3000 30 60 1500 3000 10 ± 1%

Direct RS (CAN) 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct RS (CAN) 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct RS (CAN) 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct RS (CAN) 1500 I 15 30 750 1500 25 ± 1%

Direct RS (CAN) 3000 I 30+ 60 1500 3000 10 ± 1%

Delta RS 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta RS 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta RS 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta RS 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta RS 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta RS 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta CAN 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta CAN 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta CAN 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta CAN 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta CAN 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta CAN 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***



Czujniki zużycia paliwa Eurosens Direct и Delta

Direct PN 100 – popularny przepływomierz
do montażu na ciągnikach Belarus,
wózkach widłowych Amkodor..

Delta PN 100 – różnicowy przepływomierz
do instalacji na nowoczesnych silnikach
wysoko sprężystych o mocy do 150 KW.

Deaerator 250 A, Deaerator 500 A
W przypadku, gdy w drodze powrotnej
wykryto powietrze, używa się specjalnie 
wyprodukowanego przez nas produktu –
odgazowywacza. Powietrze z pianką 
odprowadzane nie na zewnątrz, ale w drogę 
powrotną po przepływomierzu, co pozwala 
uniknąć wycieków paliwa i emisji szkodliwych
substancji dla środowiska.

Delta RS 500 I – wydajny przepływomierz 
różnicowy do instalacji na potężne silniki Diesla. 
Cyfrowy interfejs umożliwia podłączenie kilku 
przepływomierzy z danymi do jednego terminala 
zbiorczego. Zbieranie danych nie tylko
o przepływie paliwa, ale także o trybach 
eksploatacji silnika (wersja z wyświetlaczem).

Direct PN 1500 – przepływomierz przeznaczony
do pomiaru zużycia oleju napędowego w zakresie 
od 30 do 1500 litrów na godzinę. Stosowany
w samochodach BelAZ, lokomotywach spalinowych.
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Czujniki zużycia paliwa Eurosens Direct и Delta

Przykłady instalacji  
przepływomierza Eurosens

Przepływomierz  Delta PN 250,
montowany na maszynach specjalnych
Caterpillar 843H

Przepływomierz  Delta PN500,
zamontowany na Cummins QSX15

Przepływomierz Delta RS250
na kranie Sennebogen

Przepływomierz  Delta PN500
na silniku Cummins QSM11

Przepływomierz Delta PN 500,
zamontowany na BelAZ 7530 (220 ton)
z dieslem Cummins QSX 60

Przepływomierz Delta PN 250,
zainstalowany w zestawie
z odgazowywaczem na ciągniku John Deere
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Czujniki obciążenia osi
Pomiar obciążenia osi pojazdu jest częstym wymogiem do systemu monitoringu.
Oferujemy czujniki umożliwiające identyfikację obciążenie osi do samochodów
z zawieszeniem sprężynowym i zawieszeniem pneumatycznym.

Czujnik obciążenia osi
Eurosens DPS A/RS/CAN
do samochodów
z zawieszeniem pneumatycznym

Czujnik obciążenia osi 
Eurosens DDS A/RS/CAN
do samochodów
z zawieszeniem resorowym 

Podstawą czujnika DDS jest czujnik
pozycji kątowej, sygnał wyjściowy,
który zmienia się podczas obracania wału.

Czujnik DPS instalowany bezpośrednio
do systemu konturowego zawieszenia
i mierzy ciśnienie w elemencie
neumatycznym. Zmierzone ciśnienie
proporcjonalne do obciążenia osi.

14 mechatronics.by

Czujniki obciążenia osi
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Czujniki zużycia paliwa Eurosens Direct и Delta

Czujniki EUROSENS DPS/DDS wyposażone są w uniwersalne zestawy montażowe i 12-metrowy kabel

Zalety czujników obciążenia osi z interfejsami cyfrowymi RS485/CAN:
1. Obsługa trzech niezależnych tabel kalibracji za pomocą jednego czujnika. Jest to ważne

w tym przypadku, gdy jeden obwód pneumatycznego układu zawieszenia obsługuje wiele osi.
W takim przypadku jedna wartość ciśnienia oznaczałaby różne obciążenia osiowe.
Protokół CAN umożliwia przesyłanie 3 wartości obciążenia osiowego jednocześnie
za pomocą jednego czujnika. 

2. Zwiększona rozdzielczość i brak strat sygnału podczas transmisji analogowej
sygnał zwiększa dokładność systemu.

Model Eurosens DPS Eurosens DDS

Wielkość mierzona Ciśnienie powietrza w zawieszeniu Kąt obrotu dźwigni

Zakres sygnału wejścioweg 0-8 АТМ -40…40°

Gwint przyłączeniowy M16 x 1.5 -

Błąd pomiaru ±2.5% ±2.5%

Temperatura pracy -40…+85

Napięcie zasilania 9-30

Interfejs wyjściowy
DPS A – analogowy (0-5 В)

DPS RS – RS485 (LLS-protokół)
DPS CAN – magistral CAN (29-bit)

DPS A – analogowy (0-5 В)
DPS RS – RS485 (LLS-protokół)

DPS CAN – magistral CAN (29-bit)

Zestaw montażowy, Kable W komplecie



Czujnik Poziomu Cieczy Eurosens Dizzi

Czujnik Poziomu Cieczy
Eurosens Dizzi

Ultradźwiękowe czujniki poziomu Dizzi
służą do bezdotykowego pomiaru (bez 
wtykania) poziomu cieczy (środowisk 
przezroczystych akustycznie).

Pomiar poziomu odbywa się metodą 
echolokacji przez dno zbiornika.

Po określeniu miejsca instalacji czujnik
jest smarowany klejem i mocowany metalową
taśmą lub magnesem.

Eurosens Dizzi może mierzyć poziom
cieczy nawet wtedy, gdy na dnie zbiornika
znajduje się osad.
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■ Nie jest wymagana zmiana konstrukcji zbiornika. Wszystkie elementy czujnika Dizzi znajdują
się na zewnątrz zbiornika, co jest szczególnie ważne przy kontroli cieczy korozyjnych, 
wybuchowych, sterylnych, a także pod wysokim ciśnieniem.

■ Pomiar poziomu praktycznie każdej cieczy, w tym gazu płynnego. 
■ Wbudowany algorytm autodiagnozy zapewnia wiarygodność danych. 
■ Interfejs wyjściowy: RS485(LLS, MODBUS).

Cecha



Wskaźnik Eurosens Display

Wskaźnik Eurosens Display

Dane techniczne

Napięcie zasilania, V 10-60
Liczba cyfr na wyświetlaczu 9
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją +
Zakres temperatur, °C -40 – +85 
Interfejs 0-10В,  500-1500 hz, RS232, RS485
Interfejs konfiguracji K-Line (ISO 9141)
Stopień ochrony IP 54

Przeznaczony do wyświetlania informacji z:
■ czujników przepływu i poziomu paliwa produkowanych przez firmę «Mechatronika»;
■ czujników przepływu i poziomu paliwa innych producentów;
■ czujników obciążenia osi.

Ponadto Eurosens Display przetwarza otrzymywane informacje –
na przykład sumowanie informacji z kilku czujników przepływu lub poziomu paliwa
(do 10 sztuk) i wiele innych.
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W trybie «Wejście analogowe»
(czujniki obciążenia osi są zaangażowane)
obciążenie, t 
Ciśnienie, Mpa (lub kąt obrotu, Grad.)
Napięcie sygnału wejściowego, V
Wersja oprogramowania

W trybie «Wejście częstotliwości» 

Całkowita ilość paliwa, l (lub poziom paliwa w %)

Częstotliwość sygnału na wejściu, Hz

Wersja oprogramowania

W trybie «K — line-Czujniki poziomu paliwa»

Objętość paliwa (l) według czujników nr 1...10
Temperatura według czujników nr 1...10
Wersja oprogramowania

W trybie «K — line-czujniki zużycia paliwa»

Całkowite zużycie paliwa (w L) według czujników
nr 1...10
Zużycie paliwa (w L) według czujników nr 1...10 
Chwilowe zużycie paliwa (w L / H) według
czujników 1...10
Wersja oprogramowania

Wyświetlacz F1
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Wskaźnik Eurosens Display

Ekrany Eurosens Display
W trybie «wejście analogowe»
(czujniki obciążenia osi są wyłączone)
Сałkowita ilość paliwa, l (lub poziom paliwa w %) 
Napięcie sygnału na wejściu, V 
Wersja oprogramowania

uproszczona wersja



Dane techniczne
Napięcie zasilania, V 5-30
Maksymalny pobór prądu, mA 15
Zakres temperatur, °C -40...+85
Czuły element DS18S20
Interfejs 1-Wire
Stopień ochrony IP68
Wymiary, mm 90x80.5x35.5
Masa, g, nie więcej 90
Długość kabla, m 6 lub na zamówienie

Dane techniczne nadajnika
Typ baterii ER14505
Żywotność baterii 3 lata
Zakres temperatur, °C -40...+85
Częstotliwość radio-modułu 433 Мгц

Mocowanie bagnetowe, 
magnetyczne

Stopień ochrony IP67
Wymiary, mm 80x90x60
Masa, g (nie więcej) 150

Dane techniczne odbiornika

Napięcie zasilania, V 5-30

Maksymalny pobór prądu, mA 15

Zakres temperatur, °C -40...+85

Interfejs RS485

Obsługiwane nadajniki dо 10

Wymiary, mm 100x90x60

Masa, g (nie więcej) 200

Składa się z pary urządzeń Nadajnik-Odbiornik. Nadajnik zawiera ogniwo wrażliwe
na ciepło, baterię zasilającą i antenę. Może być zainstalowany wewnątrz komory chłodniczej. 
Odbiornik może odbierać dane z wielu nadajników i przesyłać otrzymane informacje
przez interfejs RS485.

Czujnik Temperatury 
Eurosens DTS
Proste i niezawodne czujniki z interfejsem 1-Wire
i stabilizatorem mocy

Bezprzewodowy czujnik temperatury
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                                                 Czujnik Temperatury Eurosens DTS

Eurosens DTS RF



■ Pomiar wszystkich 3 kątów orientacji przestrzennej czujnika.
■ Dostępność trzech interfejsów wydawania danych jednocześnie.
■ Główny interfejs wyjściowy: RS485( LLS), z przesunięciem o 90 stopni.

Przekazywane są wszystkie 3 Kąty przestrzenne. 
■ Wyjście dyskretne: włączenie wyjścia po przekroczeniu określonego kąta

na jednej z wybranych osi. 
■ Konfigurowalny tryb uśredniania. 
■ Konfiguracja za pomocą adaptera serwisowego Eurosens Destination 02.

Czujnik kąta nachylenia Eurosens Degree

Czujnik kąta nachylenia
Eurosens Degree BT

■ Pomiar wszystkich 3 kątów orientacji przestrzennej czujnika i transmisja
za pośrednictwem protokołu BLE (advertising channel).

■ Autonomiczne zasilanie przez 1 rok służby. 
■ Konfigurowalny tryb uśpienia i uśredniania odczytów.

Czujnik kąta nachylenia Eurosens Degree
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Trójosiowy czujnik kąta nachylenia jest przeznaczony do monitorowania pracy
specjalnego sprzętu, otwierania włazów i wielu innych zadań.

Dane techniczne nadajnika 
Napięcie zasilania, V 9-32
Zakres pomiaru kąta (X, Y, Z) 0...180°
Zakres temperatur, °C -40...+85

Interfejs wyjścia danych RS485,
wyjście dyskretne

Interfejs konfiguracji RS485
Stopień ochrony IP66
Wymiary, mm 105x38x20
Masa, g, nie więcej niż 90
Długość kabla, m 6 lub na zamówienie

Dane techniczne nadajnika
Zasilacz 2x ER14505
Zakres pomiaru kąta (X, Y, Z) 0...180°
Zakres temperatur,°C -40...+85
Interfejs transmisji danych Bluetooth BLE
Interfejs konfiguracji Bluetooth Bluetooth
Stopień ochrony IP67
Wymiary, mm 100х54х34



Czujnik odległości Eurosens MWS

Podstawowe funkcje:
■ Pomiar poziomu cieczy, przeliczanie na objętość zgodnie z programowalną tabelą kalibracyjną. 
■ Pomiar odległości do obiektu. 
■ Pomiar objętości materiałów sypkich przeliczony z wysokości zgodnie z programowalną

tabelą kalibracyjną. 
■ Możliwość pomiaru poziomu cieczy przez górną powierzchnię zbiornika bez wtykania 

(tworzywo sztuczne i inne materiały przezroczyste dla fal elektromagnetycznych).

Opcje wykonania czujnika 
■ А — mocowanie bagnetowe z wkładką do pokrywy zbiornika.
■ B — mocowanie bagnetowe z wpuszczanym sufitem.
■ C — płaska powierzchnia do klejenia na plastikowej powierzchni zbiornika bez wtapiania.

                                                                        Czujnik odległości Eurosens MWS
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Wykonuje bezdotykowy pomiar odległości do najbliższego obiektu,
w tym przez przeszkody przezroczyste dla fal elektromagnetycznych.

Dane techniczne nadajnika
Napięcie zasilania, V 10-60
Zakres pomiarowy, mm 60-1000
Zakres temperatur,°C -40...+85
Interfejs wydawania danych RS485
Interfejs konfiguracji K-Line
Stopień ochrony IP66
Wymiary, mm 100x90x25

А B

C



Jest stosowany w systemie ważenia pokładowego Eurosens Difference, ale może być również 
stosowany do innych zadań. Konwertuje sygnał analogowy na interfejs cyfrowy RS485,
dokonuje konwersji według tabeli kalibracji. Posiada 1, 2 lub 4 wejścia analogowe.

Składa się z pary urządzeń nadawczych i tworzy komunikację bezprzewodową między
dwoma przewodowymi interfejsami RS485. Zwykle stosowany do dwukierunkowej komunikacji 
między interfejsami ciągnika i przyczepy. W takim przypadku jeden nadajnik jest podłączony 
przez interfejs RS485 do interfejsu GPS Tracker. Drugi Nadajnik jest zamontowany na przyczepie
i podłączony do sieci czujników RS485. Oba nadajniki muszą być podłączone do zasilania 12-24 V.

Radiostacja Eurosens Datalink
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Radiostacja Eurosens Datalink

Konwerter analogowo-cyfrowy
Eurosens Difference-T (T2, T4)

Dane techniczne
Napięcie zasilania, V 5-30
Maksymalny pobór prądu, mA 15
Zakres temperatur,°C -40...+85
Zasięg komunikacji, m dо 150
Interfejs wejściowy RS485 (LLS)
Interfejs wyjściowy RS485 (LLS)

Dane techniczne
Napięcie zasilania, V 10-60

Zakres wejściowy 0-5В (lub na 
zamówienie) 

Zakres temperatur, °C -40...+85
Dyskrecja konwersji 12 bitów 
Interfejs wyjściowy RS485
Protokół wyjściowy LLS, MODBUS RTU



Rejestrator danych CAN z możliwością nagrywania wideo w przypadku zdarzeń
i automatycznego przesyłania danych i wideo przez Wi-Fi.

Podstawowe funkcje
■ Rejestracja parametrów CAN I Stanów dyskretnych czujników w bazie danych Sqlite.
■ Wyświetlanie parametrów CAN, Stanów dyskretnych czujników i obrazów z kamer

na zewnętrznym wyświetlaczu. 
■ Rejestruj zdarzenia za pomocą kamer IP. 
■ Przesyłanie zgromadzonych parametrów do serwera po pojawieniu się połączenia Wi-Fi

za pośrednictwem protokołu Wialon IPS. 
■ Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń USB. 

Rejestracja zdarzeń
■ Zdarzeniem jest wyjście jednego lub więcej parametrów CAN w określonym zakresie,

wyzwalanie dyskretnego wejścia. 
■ Nagrane wideo z kamery zawiera sekcję wideo poprzedzającą Zdarzenie,

Długość tej sekcji jest konfigurowalna.

Zastosowanie
■ Zaawansowane monitorowanie, w tym z 

zastosowaniem wideo, obiektów stacjonarnych: 
magazynów GSM, generatorów diesla. 

■ Rejestracja danych i wideo w przypadku braku sieci 
komórkowej z przesyłaniem zgromadzonych danych 
przez Wi-Fi do smartfona. 

■ Szybka integracja z dowolnym sprzętem 
peryferyjnym — wagi, skanery, drukarki, magistrale 
CAN I MODBUS. 

■ Wyświetlanie danych na dowolnych wyświetlaczach, 
w tym ekranach dotykowych z interfejsem HDMI, 
w postaci wirtualnej deski rozdzielczej z szybkim 
dostosowaniem do klienta.

■ Przeprowadzanie testów.

                                                  Rejestrator danych i wideo Eurosens Digistone

23

Rejestrator danych i wideo 
Eurosens Digistone

Dane techniczne
Napięcie zasilania, V 9-36
Interfejs CAN SAE J1939
Zakres temperatur, °C -20...+85
wejść dyskretnych 3
Bezprzewodowy interfejs Wi-Fi
Pamięć rejestratora eMMC, 8 GB 
Stopień ochrony IP 40
Zewnętrzny interfejs wyświetlacza HDMI
Interfejs wyjściowy 3xUSB, LAN



Adaptery Eurosens Destination 02 Lite, 02, CAN mogą być również używane 
do podłączania dowolnego sprzętu za pośrednictwem interfejsów RS232, RS485 
(oba są Destination 02), CAN (destination CAN) do portu USB komputera.

Eurosens Destination CAN adapter może być 
używany jako skaner MAGISTRALI CAN
za pomocą oprogramowania
Eurosens CAN Analyzer.

■ Wykonuje bezdotykowe kopiowanie magistrali CAN, czego rezultatem jest utworzenie
drugiej magistrali CAN, do której można bezpiecznie podłączyć dowolne urządzenia.

■ Gwarantuje brak ingerencji w pracę obiektu, ponieważ wysyłanie wiadomości
za pomocą czytnika bezkontaktowego nie jest możliwe.

Sprzęt interfejsu

Za pomocą Eurosens Destination można skonfigurować i zdiagnozować czujniki Eurosens,
innych producentów, a także zaktualizować oprogramowanie.

Zestawy serwisowe
Eurosens Destination

Bezdotykowy Czytnik can InCAN

* Eurosens Destination 02
** Eurosens Destination CAN

Dane techniczne
Napięcie zasilania USB
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją jest 

Interfejs K-Line, RS232*,
RS485*, CAN**

 Zakres temperatur, °C -40 — +85
Stopień ochrony IP 40

Dane techniczne
Napięcie zasilania, V 9...32
Maksymalny pobór prądu, mA 50
Zakres temperatur, °C -40...+85
Interfejs nadawania danych CAN

Interfejs odbioru danych

CAN (J1939, 
DeviceNet,
CANOpen, 
NMEA2000

Maksymalna prędkość magistrali CAN 500 kb/s 
Wymiary, mm 52x22x5
 Masa, g, nie więcej niż 30
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Eurosens Detector 01

Stojak jest przeznaczony do kalibracji i weryfikacji czujników przepływu produkcji
firmy Mechatronics i innych:
■ posiadających sygnał wyjściowy impulsu; 
■ posiadających interfejs RS232, RS485, CAN; 
■ wyświetlających informacje o przepływie bezpośrednio na wskaźniku metodą pomiaru

objętości podczas produkcji i serwisu.

Zautomatyzowane instalacje zalewowe

Zakres zastosowania: technologiczne i metrologiczne zapewnienie produkcji i serwisu
czujników zużycia paliwa w zakresie od 1 do 500 litrów na godzinę.

Dane techniczne
Ciecz kalibracyjna olej napędowy  
Limity dopuszczalnego błędu względnego pomiaru 
objętości, % ±0,3

Zakres nastawy przepływu, l/g 1-500
Marginesy błędu zadania przepływu, % ±2
Maksymalne ciśnienie, Mpa 0,5
Liczba kontrolowanych jednocześnie czujników
(nie więcej) 10

Gint przyłączeniowy М14х1,5
Zasilanie, V/Hz ~220/50
Wymiary całkowite, m (nie więcej) 1,3х0,7х2,0
Masa, kg (nie więcej) 100

Automatyczna instalacja przepływomierzy
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Eurosens Detector 05 

Dane techniczne
Ciecz kalibracyjna olej napędowy  
Limity dopuszczalnego błędu względnego
pomiaru objętości, % ±0,3

Zakres nastawy przepływu, l/g 1-500
Marginesy błędu zadania przepływu, % ±2
Maksymalne ciśnienie, Mpa 0,5
Liczba kontrolowanych jednocześnie czujników 1
Gwint przyłączeniowy М14х1,5
Zasilanie, V ~220/50 (12/24 DC)
Wymiary całkowite,m (nie więcej) 1,1х0,9х0,5
Masa, kg (nie więcej) 45

Kompaktowa instalacja do przepływomierzy



Proste urządzenie do poprawy danych dostarczanych przez Standardowy Czujnik Poziomu 
Paliwa. Sygnał analogowy standardowego czujnika zależy od oscylacji sieci pokładowej, a także 
spada do 0 po wyłączeniu zapłonu. Stacja dokująca Eurosens dostosowuje sygnał czujnika 
poziomu paliwa do zmierzonego napięcia sieci pokładowej i konwertuje go na cyfrowy interfejs 
RS485. Dobry wybór do monitorowania zużycia paliwa przez samochody osobowe.

Interfejsy do czujników poziomu paliwa
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Eurosens Dash

Eurosens Dock

Proste urządzenie do sterowania wskaźnikiem pozostałego
paliwa na desce rozdzielczej samochodu na podstawie danych
Eurosens Dominator lub Eurosens Dizzi.

Dane techniczne
Supply voltage 9...32
Maksymalny pobór prądu, mA 50
Zakres temperatur, °C -40...+85
Interfejsy wejściowe RS485 (LLS)
Interfejs wyjściowy (wskaźnik 
poziomu paliwa)

regulowana symulacja 
rezystancji 

Interfejs wyjściowy
(lampa awaryjna) otwarty kolektor 

Dimensions, mm 105x38x20

Dane techniczne
Napięcie zasilania 9...15
Maksymalny pobór prądu, mA 50
Zakres temperatur, °C -40...+85

Interfejsy wejściowe 
zejście analogowe 

(0-30В),
sygnał zapłonu (0-30В)

Interfejs wyjściowy  RS485
Protokół wyjściowy LLS
Dimensions, mm 105x38x20



System oparty na czujnikach zużycia paliwa Eurosens służy
do precyzyjnego monitorowania zużycia paliwa w wywrotkach BelAZ, 
Caterpillar i innych.

System kontroli zużycia paliwa w wywrotkach górniczych
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System kontroli zużycia paliwa
w wywrotkach górniczych

Silnik jest wyposażony w precyzyjne czujniki przepływu oleju napędowego
Eurosens Direct 1500, które mierzą zużycie paliwa w przewodach paliwowych
zasilających i powrotnych.
W kabinie kierowcy zainstalowany jest Wyświetlacz EUROSENS Display RS, który określa 
zużycie paliwa przez silnik, a także szereg innych parametrów-czas pracy silnika, chwilowe 
zużycie paliwa, a także całkowite zużycie paliwa i czas pracy w trybach częściowych –
bieg jałowy, znamionowy, przeciążenie.
System można zintegrować z dowolnym systemem aktywizacji danych i telematyki —
odebrane dane są przesyłane przez interfejsy CAN (SAE J1939) lub RS485 (MODBUS).



■ Maksymalna liczba czujników poziomu Eurosens Dominator (i pojemności) wynosi 32.
■ Możliwość integracji przepływomierzy paliwa w celu uwzględnienia emisji smarów palnych. 
■ Przekazywanie danych do systemów monitorowania za pomocą protokołu Wialon IPS. 
■ Regulacja temperatury objętości, uwzględnienie gęstości paliwa.
■ Dostosowanie do potrzeb klienta, w tym integracja kolumn paliwowych

i identyfikacja odbiorców smarów palnych.

Kompleks monitorowania poziomu smarów palnych w magazynach
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Eurosens Monitor
Do lokalnego monitorowania GSM bezpośrednio na bazie pamięci 
zalecamy oprogramowanie Eurosens Monitor.

Do kalibracji zbiorników 
stosuje się metodę 
rekonstrukcji 3D



Urządzenie służy do odbierania i przesyłania danych z czujników 
poziomu i zużycia paliwa Eurosens do serwera akwizycji danych za 
pośrednictwem protokołu MQTT za pośrednictwem sieci komórkowych.

Cecha:
■ Оptymalny do monitorowania stałych zbiorników. 
■ Odczytuje sygnały do 4 bezprzewodowych czujników protokołu 

EV1527 (Czujnik dymu, zalania, otwierania drzwi). 
■ Współpracuje z Chmurowym serwerem WWW MiOT lub innym 

oprogramowaniem obsługującym protokół MQTT.

Zautomatyzowane instalacje zalewowe
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Terminal Eurosens Modem



System Eurosens Armlog stale monitoruje pozycję jednostki roboczej 
napędzanej cylindrem hydraulicznym, a także oblicza ciężar ładunku 
podnoszonego przez jednostkę roboczą lub rozwijany przez nią wysiłek.

■ Po zainstalowaniu systemu rejestrowane są dane z czujników. 
■ Na podstawie zebranych danych nasi specjaliści tworzą profil określający

zdarzenia mechanizmu. 
■ Do pracy w trybie ważenia przeprowadzana jest kalibracja systemu.
■ Tryb ważenia w niskich temperaturach będzie wymagał zainstalowania dodatkowych

czujników w celu skompensowania zmian lepkości oleju w układzie hydraulicznym. 
■ Możliwe jest użycie standardowych czujników systemy i zmiana funkcjonalności systemy

pod klienta.

Pokładowy system ważenia

Eurosens Armlog

Może być stosowany
jako pokładowy system 
ważenia ładowaczy czołowych, 
hydromanipulatorów, śmieciarek.

Dane techniczne
Napięcie zasilania, V 10...60
Liczba czujników kąta nachylenia 1...2
Zakres temperatur, °C -40...+85
 Interfejs wydawania danych RS485
Interfejs czujnika ciśnienia 0-10V, RS485
Liczba czujników ciśnienia 1...2

Okres sondowania czujników, ms 50
Metoda konfiguracji oprogramowanie serwisowe
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■ Kontrola obciążenia przypadającego na każdą z osi pojazdu. 
■ Określenie masy ładunku przewożonego przez samochód.
■ Alarm przekroczenia obciążenia osiowego. 
■ Wyświetlanie zdefiniowanych parametrów na wyświetlaczu kierowcy. 
■ Przekazywanie wartości obciążeń osi i masy ładunku do systemu monitorowania.

Pokładowy system ważenia i kontroli obciążenia osi

Pokładowy system ważenia

Eurosens Difference
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Suma obciążeń
na osi ciągnika

i przyczepy

Ciężar przewożonego 
ładunku

ciągnika i przyczepy

Obciążenie osi ciągnika i przyczepy
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