£¹cznik poziomowy HRH-1
t s³u¿y dla kontroli poziomu wody w studniach, cysternach, zbiornikach , basenach, zasobnikach...
t w ramach jednego aparatu mo¿na wybraæ konfiguracjê:
- prosty ³¹cznik poziomowy z kontrol¹ jednego stanu
-prosty ³¹cznik poziomowy z kontrol¹ dwóch stanów
- 2 niezale¿ne ³¹czniki poziomowe z kontrol¹ jednego stanu
t kontrol¹ jednego stanu kontroluje siê poziom powierzchni wody (pe³na albo pusta), kontrol¹ dwóch stanów
kontroluje siê dwa poziomy (w³¹czy przy jednym poziomie a wy³¹czy przy drugim poziomie)
t prze³¹cznikiem DIP jest mo¿liwoœæ dokonywania wyboru funkcji na tablicy przedniej :
- dopompowania
- odpompowania
- kontrola iloœci p³ynu w zbiorniku (kombinacja dopompowania oraz odpompowania)
t nastawialnoœæ przed³u¿enia czasu przy aktywacji zmian¹ poziomu powierzchni wody, typ opóŸ. wybierany DIPem
t potencjometrem nastawialna czu³oœæ (opornoœæ sondy wed³ug p³ynu)
t pomiar frekwencji 50 Hz zabrania polaryzacji p³ynu i zwiêkszonej oksydacji sond pomiarowych
t galwaniczne oddzielenie zasilania AC 230 V albo AC/DC 24 V
t zestyk wyjœciowy 2x prze³¹czny 16 A / 250 V AC1

Dane techniczne
Funkcje:
Zaciski zasilania:
Napiêcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napiêcia zasilania:
Obwód pomiarowy
Czu³oœæ (opór wejœciowy):
Napiêcie na elektrodach:
Pr¹d sondami:

HRH-1
4
A1 - A2
AC 110 V, AC 230 V, AC 400 V albo AC/DC 24 V
maks. 4.5 VA
-15 %; +10 %
nastawialny w zakresie 5 kW- 100 kW
AC 5 V
AC <1 mA
maks. 400 ms
4 nF

Odezwa czasowa:
Maks. pojemnoœæ kondensatorowa
kabla sondy:
D³ugoœæ kablów przewodowych
do sond:
Czasowe opóŸnienie tD:

nastawialna, 0.5 - 10 s

Czasowe opóŸnienie tH:

nastawialna, 0.5 - 10 s

maks. 100 m

Uk³ad po³¹czeñ
A1
C
D
H
S

<
> LEVEL

15

Popis zacisków:
A1, A2 - napiêcie zasilania
C - pod³¹czenie wspólnego przewodu dla obu sond
D - pod³¹czenie przewodu dolnej sondy E2
H - pod³¹czenie przewodu górnej sondy E1
S - zacisk uziemniaj¹cy dla ewentualnego cienienia kabla
15-16-18 zestyk wyjœciowy przekaŸnika 1
25-26-28 zestyk wyjœciowy przekaŸnika 2

Maks. pr¹d:
Napiêcie ³¹czeniowe:
Min. moc ³¹czeniowa DC:

30 A / <3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW

Trwa³oœæ mechaniczna:
Trwa³oœæ ³¹czniowa (AC1):
Inne dane
Temperatura robocza:

3x10

Temperatura sk³adowania:
Napiêcie izolacji:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopieñ ochony obudowy:
Kategoria przepiêcia:
Stopieñ nieczystoœci:
Przekrój pod³¹czanych przewodów:
Wymiar:
Waga:
Normy:
Polecane sondy pomiarowe:

0.7x10

dowolna
szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czo³owego
III.
2
2.5 mm2/ z tulejk¹ 1.5 mm 2
90 x 52 x 65 mm, wymiary detaliczne str. 86, 88
240 g
EN 60255-6, EN 61010-1
strona 63

Sonda pomiarowa mo¿e byæ dowolna (jakikolwiek styk ³¹czeniowy, poleca siê zastosowanie
materia³u mosiê¿nego albo nierdzewnego ).
Przewód sond nie musi byæ przewodem cienionym, ale poleca siê na podstawie dyrektyw
E M C .
.

Function 2x
Input inverse OFF
Delay type D ta
Delay type H ta

D

H

S

16 15

18

28 25 26

1x
ON
tb
tb
4

H

6
8
10

0.5

tH [s]
20

o

-20 .. +55 C
o
-30 .. +70 C
4 kV (wejœcie - wyjœcie)

HRH-1
Un

2

Zestyk wyjœciowy
1. przekaŸnik
Zestyk wyjœciowy
2. przekaŸnik

Sondy pomiarowe
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Sygnalizacja
napiêcia zasilania

7
5

C

Wybór typu opóŸnienia wejœcia H
Wybór typu opóŸnienia wejœcia D
Inwersja fukncji wejœcia D
Wybór funkcji: podwójny/prosty poziomowy prz.

+/- 5%
2x prze³¹czny (AgNi)
16 A / AC1
4000 VA / AC1, 384 W / DC

A1 A2

Opis aparatu

Wyjœcie
Iloœæ zestyków:
Znamionowy pr¹d:
Moc ³¹czeniowa:

25

A2

Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ nastawiania (mechaniczna):

Un

16 18 28 26

D

30

50
70

10

90

5

100

R [kW]

4

Nastawianie
opóŸnienia wejœcia H

6

2

8
10

0.5

tD [s]

Nastawianie
opóŸnienia wejœcia D

Nastawianie czu³oœci sondy wed³ug
opornoœci pomiaru p³ynu

Opis fukcji
Chodzi o przekaŸnik dla nadzoru poziomu przewodz¹cych p³ynów (woda, roztwory chemiczne, art.
¿ywnoœciowe itp.). W zasadzie chodzi o pomiar oporu p³ynu miedzy sondami pomiarowymi. Jako sygna³
pomiarowy jest wykorzystane napiêcie zmienne 5V / 50Hz. U¿ycie sygna³u zmiennego jest jednak
zabronione zapobieganiu zwiêkszonej oksydacji sond, jednak niepo¿¹danej polaryzacji i elektrolizy
p³ynu. W zale¿noœci od nastawiania konfiguracyjnych prze³¹czników DIP jest mo¿liwoœæ kontrolowania
dwóch niezale¿nych poziomów albo mo¿na zastosowaæ funkcjê kombinowan¹ dla nadzoru jednego
poziomu (patrz diagramy funkcyjne poszczególnych funkcji).
PrzekaŸnik jest wyposa¿ony w regulacjê czu³oœci na zmianê opóru mierzonego p³ynu. Nastawianiem
czu³oœci wed³ug konkretnych warunków jest mo¿liwoœæ eliminacji niektórego niepo¿¹danego
uruchomienia (np. znieczyszczenie sond, osady, wilgoæ itp.). Dla ka¿dej sondy jest mo¿liwoœæ
wstawienia opóŸnienia w zakresie 0.5-10 s a za pomoc¹ DIP prze³¹cznika typ opóŸnienie (przy
w³¹czeniu albo wy³¹czeniu przekaŸnika, wybór dokonuje siê w zale¿noœci na konkretnej aplikacji).

Przyk³ady zastosowañ
Dla nadzoru nad 2 niezale¿nymi zbiornikami

Dla nadzoru poziomu z kombinacj¹ górnej i dolnej sondy

zbiornik z
p³ynem do kontroli

16 15 18

sterowanie pompy albo innego urz¹dzenia na wyjœciu

28 25

S

zbiornik z
p³ynem do kontroli

26

A1 A2

C

D

H

S

16 15

18

28 25 26

sonda H

H

sonda D

D

wspólna
sonda C

C

sonda H

A1 A2

Un

wspólna
sonda C

wspólna
sonda C

sonda D

Un

zbiornik z
p³ynem na kontrolê

sterowanie pompy albo innego urz¹dzenia na wyjœciu

wyjœciowy przekaŸnik dla sterowania pompy
albo innego urz¹dzenia na wyjœciu,
wybór zestyków jest niezale¿ny od dokonania wyboru funkcji

Uwaga:
Jako wspólna sonda mo¿e byæ z korzyœci¹ zastosowana np. metalowa rurka, zbiornik itp.
Ze wzglêdu na galwaniczne oddzielenie sond od napiêcia zasilania i pomiarowego napiêcia do 5V, jest mo¿liwoœæ u¿ycia dla pod³¹czenia sond zwyk³ych kabli telekomunikacyjnych.

Funkcje
C

D

H

C

D

H

C

D

H

C

D

H

a

a

a

a
Nadzorowanie poziomu w dwóch zbiornikach
A1-A2
Out1
(15-18)

tA

tB

DIP 3 = tA
DIP 3 = tB

Re2
(25-28)

tA

tB

DIP 4 = tA
DIP 4 = tB

Nadzorowanie poziomu w jednym zbiorniku
tA

Out1
(15-18)

Out1
(15-18)

Out2
(25-26)

tB

Prze³¹czeniem DIPu 2 do pozycji OFF jest mo¿liwoœæ inwertowaæ wejœcie D
do stanu “przekaŸnik z³¹czony przy pe³nym zbiorniku", DIP 2 = OFF.
Funkcja wejœcia H jest jednakowa jak w poprzednim nastaweniu.

DIP 3 = tA
DIP 3 = tB

tA

Out1
(15-18)

Out2
(25-28)

Funkcja 2 samodzielnych prostych poziomowych ³¹czników.
U obóch ³¹czników jest przekaŸnik z³¹czony przy pustym zbiorniku.
DIP 1 = 1x
DIP 2 = ON

tB

Funkcja u¿ywaj¹ca obu sond w jednym zbiorniku.
DIP 1 = 2x
DIP 2 = ON
PrzekaŸnik1- ³aczy przy nape³nieniu zbiornika
- wy³¹cza przy przerwaniu dolnej sondy
PrzekaŸnik 2 - ³¹czy przy roz³¹czeniu dolnej sondy
- roz³¹cza przy po³¹czeniu górnej sondy

tB

Nastawianie dla funkcji "nadzór nad obecnoœci¹ p³ynu w zbiorniku".
DIP 1 = 1x
DIP 2 = ON
Przy roz³¹czeniu dolnej sondy ³¹czy siê przekaŸnik 1
(dopompowuje p³yn do zbiornika).
Przy z³¹czeniu górnej sondy prze³¹cza przekaŸnik 2 - jest wykorzystany
zestyk roz³¹czaj¹cy (odpompowuje p³yn ze zbiornika).

tB

DIP 3 = tA
DIP 3 = tB
tB

tA
DIP 4 = tA
DIP 4 = tB

tA

tB

DIP 3 = tA
DIP 3 = tB
tA
DIP 4 = tA
DIP 4 = tB
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