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T/LL14x Fuel Level Sensor 
Cut to length & Calibration Instructions 

Installation Instructions 

Rev  5 E. & O. E.  Fozmula Limited. 
Since the suitability of these products depends upon a wide range of factors not in our control, Fozmula Limited expects and understands that you will conduct the testing and 
evaluation necessary to determine that these products are suitable for your application.   Whilst every effort is made to ensure the above details are correct at the time of 
printing, Fozmula Limited reserves the right to make material changes, and or technical changes without notification. 

Stage 1 – Cutting the sensor to length 

 

a. Measuring from the Datum, mark the steel 
sensor tube at the required length for your 
application less 10mm (see diagram). 
Notes: 

i. It is not recommended to shorten the 
sensor tube to less than 200 mm. 

ii. Always leave at least 10 mm 
clearance between the end of the 
sensor tube and the bottom of the 
tank. 

b. Place the sensor into a vice ensuring soft 
jaws are used to protect the sensor tube from 
damage. 

c. Using a tube cutter; cut the steel sensor tube 
at the point marked. When using the cutting 
tool, adjust cutting blade slowly to prevent the 
outer tube being crushed. 
 

 
d. To free the centre rod from its end plug, 

carefully twist and pull the cut end from the 
sensor. Once outer tube is cut, you should be 
left with an exposed aluminium inner rod (see 
picture). 
(Discard the excess tube). 

 
e. To ensure that the inner rod is located 

centrally in the outer tube; slide the white 
spacer over the exposed aluminium rod and 
insert it fully into the sensor tube. 

 
f. Using a pair of cutters or a fine toothed 

hacksaw carefully cut the centre aluminium 
rod. Ensure that this inner rod does not rotate 
as this could damage the Sensor unit beyond 
repair. 
(Discard the excess aluminium rod). 

 
g. Once cut, attach the black end cap provided. 

 

Anturin mitoitus
a. Mittaa anturilaipan alapinnasta (DATUM) 
haluttu anturiputken kokonaispituus ja mer-
kitse anturiputkeen merkki 10 mm ylemmäs 
(MARK, katso kaavio yläpuolella). 
Lyhennyssarja FZCA0498 pidentää anturin  
kokonaismittaa tuon 10 mm verran 
HUOMIO! Ei ole suositeltavaa lyhentää antu-
riputkea alle 200 mm pituuteen.
HUOMIO! Anturiputken pään ja tankin poh-
jan väliin tulee jäädä vähintään 10 mm tila.

Fozmula T/LL140 ja T/LL141

Yleismalliset ”leikkaa pituuteen” polttoaineanturit
Kapasitiiviset pinnantasoanturit ovat olleet Suomessa tähän asti tarjolla vain vakiomittaisina teh-
dastuotteina. Kaha tuo nyt markkinoille Fozmulan yleismalliset polttoaineanturit, joista voidaan 
katkaisemalla tehdä juuri oikean mittaisia mitä erilaisimpiin diesel-, biodiesel- ja bensiinisovelluksiin.

Laaja soveltuvuus eri käyttökohteisiin
Uusi yleismallinen ”Cut-To-Length”-sarja koostuu Fozmulan kapasitiivisista T/LL140- ja T/LL141-
polttoaineantureista. Kumpikin on Kahan varastovalikoimassa peruspituuksilla 600 ja 1100 mm, 
joista on helppo räätälöidä sopiva tuote niin yksittäis- kuin piensarjakäyttöönkin.
Anturiputki katkaistaan kuin mikä tahansa metalliputki, päätetään lyhennyssarjalla ja lopuksi 
anturi kalibroidaan uudelle pituudelle sähköisesti. 
Helpon työstettävyyden ansiosta tuote soveltuu sekä jälkimarkkinoille että ajoneuvovalmistajille. 
Suurtuotannon tarpeisiin antureita saa halutun pituisina myös tehdasvalmiina.

Laaja vakiovarastovalikoima
Kahan varastomallien signaalivalikoima on kattava sisältäen kolme vastusaluetyyppiä sekä  
yhden jännitesignaalivaihtoehdon. Vipuanturimalleista on tarjolla sekä EUR että USA-versiot.
Vakiovarusteinen maadoittava 12 % alarajahälytysulostulo voidaan liittää esim. merkkivaloon, 
summeriin tai ohjausyksikköön.  
SAE-5-ruuvikiinnitettävien antureiden mukana tulee kumitiiviste.

 Pituus Signaali Anturin 
 mm tyhjä-täysi yhteensopivuus  

FZTLL140-0600T0  600 90-1 Ω Putkianturi

FZTLL140-1100T0 1100 90-1 Ω Putkianturi

FZTLL140-0600E0  600 3-180 Ω Vipuanturi EUR

FZTLL140-1100E0 1100 3-180 Ω Vipuanturi EUR

FZTLL140-0600U0  600 240-33 Ω Vipuanturi USA

FZTLL140-1100U0 1100 240-33 Ω Vipuanturi USA

FZTLL141-0600V0  600 0,5–4,5 V  Yleinen teollisuustandardi

FZTLL141-1100V0 1100 0,5–4,5 V  Yleinen teollisuustandardi

Tarvikkeet
FZCA0498 Lyhennyssarja T/LL14X pa-antureille (tilattava erikseen)

Tekniset tiedot

 ✗ Käyttöjännite: 10–32 VDC

 ✗ Ylijännitesuojaus: 80 VDC (2 min ajan)

 ✗ Käyttölämpötila -40…+85 °C

 ✗ Pituus: 200–1100 mm (min–max)

 ✗ Sähköliitäntä: 500 mm johtosarja ilman liittimiä.

 ✗ Tiiveysluokka: IP67 (edellyttää vastaavan tasoista sähköliitintä).

 ✗ CE hyväksyntä on. Ei ole ISO 8846 hyväksyntää, mutta tiiveysluokka IP67 mukainen.

 ✗ Soveltuvat polttoaineet: Diesel, biodiesel ja bensiini.

 ✗ Kahan vakiomallisto on kalibroitu valmiiksi dieselille. Lyhennettäessä anturia tai käytettäessä 
muuta polttoainetta anturi tulee kalibroida uuden pituuden ja polttoaineen mukaisesti.

Anturin katkaisu
b. Aseta anturi viilapenkkiin käyttäen pehme-
ää materiaalia leukojen ja anturiputken välis-
sä, jotta anturiputki ei vaurioidu.
c. Putkileikkuria käyttäen katkaise teräksinen 
anturiputki merkitystä kohdasta. Putkileikku-
ria käyttäessäsi kiristä katkaisuterää hitaasti, 
jotta anturiputki ei painu lyttyyn.
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h. Kalibroinnin onnistumisen varmistamiseksi on hyödyllistä kytkeä anturisignaalin johto (sini-
nen tai musta) anturiversion mukaisesti vastusmittariin tai jännitemittariin kalibroinnin ajaksi. 
Tällöin on mahdollista nähdä havainnollisesti anturisignaalin muutos kalibrointiprosessin aikana. 
Kalibroinnin jälkeen sensoria voidaan liikuttaa nesteeseen ja pois, jolloin voidaan todeta anturin 
ja mittarin oikea toimivuus.

Anturin TYHJÄ-tason kalibrointi
HUOMIO! Älä kytke kalibrointijohtoa (valkoinen) V+ johtoon (punainen), koska se rikkoo anturin. 
HUOMIO! Älä pidennä kalibrointijohtoa.
i. Kun anturiputki on pois nesteestä, kytke kalibrointijohto (valkoinen) maadoitukseen tai anturin 
teräsputkeen. Kytke sitten anturiin 12V tai 24V (9 ~ 32V) jännite (punainen) ja maadoitus (musta).
j. Poiskytke kalibrointijohto 10 sekunnin jälkeen. 
k. Nyt anturin TYHJÄ-taso on uudelleenkalibroitu. Älä poiskytke anturin virransyöttöä (pun. ja musta).

Anturin TÄYSI-tason kalibrointi
l. Upota anturiputki käyttökohteenmukaiseen polttoaineeseen niin syvälle, että nestepinta on  
halutussa korkeudessa tai enintään anturin maksimitasossa (MAX Liquid Full Point).
m. Maadoita kalibrointijohto (valkoinen) 10 sekunnin ajaksi ja poiskytke se tämän jälkeen.
n. Nyt anturin TÄYSI-taso on uudelleenkalibroitu. Poiskytke anturin virransyöttö (pun. ja musta).
o. Kalibrointiprosessin lopuksi lyhennä/eristä/kiinnitä kalibrointijohto (valkoinen) varmistaaksesi, 
että anturi ei mene kalibrointitilaan tarkoituksettomasti. 

HUOMIO! Kun kalibrointi on tehty, mittarin näyttö menee TÄYSI-asentoon anturin käynnistyessä. 
Käyttökohteesta riippuen mittari siirtyy hetken kuluttua näyttämään oikeaa pinnantasoa. 
HUOMIO! Kun kalibrointi on tehty, niin anturi säilyttää kalibrointitasotiedot muistissaan, vaikka 
siitä katkaistaan virta kokonaan tai se irroitetaan sähköjärjestelmästä.

d. Irrottaaksesi sisätanko pohjatulpasta, kierrä ja ve-
dä varovasti anturiputken katkaistua osaa. Kun ulko-
putki on katkaistu ja poistettu, niin näkyviin jää alu-
miininen  sisätanko, joka on varsinainen anturiosa. 
Katkaistua anturiputken päätä ei enää tarvita.

e. Sisätanko keskitetään anturiputkeen valkoisella 
muovisovitteella, joka työnnetään kokonaan anturi-
putken sisään. 

f. Katkaise alumiininen sisätanko ulkoputken mit-
taiseksi sivuleikkureilla tai käyttäen hienohampaista  
metallisahaa. Tee katkaisu huolellisesti ja varmista,  
ettei sisätanko pääse pyörimään, mikä saattaa vauri-
oittaa anturin toimintakelvottomaksi. 
Katkaistua sisätangon päätä ei enää tarvita.

g. Kun sisätanko on katkaistu, kiinnitä musta pohja-
tulppa painamalla se huollisesti pohjaan saakka.

T/LL140 vastusanturin kytkentä T/LL141 jänniteanturin kytkentä
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