£¹cznik poziomowy HRH-2
t s³u¿y do kontroli poziomu w studniach, cysternach, zbiornikach , basenach, zasobnikach...
t w ramach jednego aparatu mo¿na wybraæ konfiguracjê:
- prosty ³¹cznik poziomowy z kontrol¹ jednego stanu (powstanie z³¹czeniem H a D)
- prosty ³¹cznik poziomowy z kontrol¹ dwóch stanów
t kontrol¹ jednego stanu kontrolujê siê poziom powierzchni wody, kontrol¹ dwóch stanów
kontroluje siê dwa poziomy (³¹czy przy jednym poziomie a wy³¹cza przy drugim poziomie)
t mo¿liwoœæ dokonania wyboru funkcji dopompowania albo odpompowania
t nastawialne czasowe opóŸnienie wyjœcia (1 - 10 s)
t potencjometrem nastawia siê czu³oœæ (5 - 100 kW)
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 1x prze³¹czny 16 A / 250 V AC1
t wykonanie 1-MODU£, mocowanie do szyn DIN

Dane techniczne
Funkcje:
Zaciski zasilania:
Napiêcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napiêcia zasilania:

HRH-2

Uk³ad po³¹czeñ

2
A1 - A2

Kontrola dwóch poziomów

AC/DC 230 V, AC/DC 24 V albo AC 110 V
2.5 VA
-15 %; +10 %
nastawialny w zakresie 5 kW- 100 kW

Napiêcie na elektrodach:

max. AC 5 V
AC <0.5 mA
maks. 400 ms
3 nF

Pr¹d sondami:
Odezwa czasowa:
Maks. pojemnoœæ kondensatorowa
kabla sondy:
Czasowe opóŸnienie:
Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ nastawiania (mechaniczna):
Wyjœcie
Iloœæ zestyków:
Znamionowy pr¹d:
Moc ³¹czeniowa:
Przeci¹¿enie:
Napiêcie ³¹czeniowe:
Min. moc ³¹czeniowa DC:
Trwa³oœæ mechaniczna:
Trwa³oœæ ³¹czniowa (AC1):
Inne dane
Temperatura robocza:
Temperatura sk³adowania:
Napiêcie izolacji:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopieñ ochony obudowy:
Kategoria przepiêcia:
Stopieñ nieczystoœci:
Przekrój pod³¹czanych przewodów:
Wymiar:
Waga:
Normy:
Polecane sondy pomiarowe:

nastawialne, 1 - 10 s

A1

A2

H

D

maks

Obwód pomiarowy
Czu³oœæ (opór wejœciowy):

Kontrola jednego poziomu

Un

Funkcje

1x prze³¹czny (AgNi)
16 A / AC1
4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / <3 s

S

15 16

18

kontrol¹ poziomu

Un
max
level
min

15-18

15-18
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Zaciski dla pod³¹czenia sond

A2

H

Sygnalizacja zasilania

D

Sygnalizacja zadzia³ania

HRH-2
Un

h

Nastawianie czu³oœci sondy

SENS

max

min

Wybór funkcji

PUMP

1

Nastawianie opóŸnienia wyj.

6
4 5
3

t 2
[s] 1

2
2.5 mm2/ z tulejk¹ 1.5 mm2
90 x 17.6 x 64 mm, wymiary detaliczne viz. str. 86, 88
76 g

S

Zaciski napiêcia zasilania
A1

dowolna
szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czo³owego
III.

C

Opis aparatu

7

4 kV (wejœcie - wyjœcie)

D

Funkcja odpompowania

Un
max
level
min

3x10
5
0.7x10
o

H

15 16 18

250 V AC1 / 24 V DC
500 mW

-20 .. +55 C
o
-30 .. +70 C

A2

zbiornik z

C

Funkcja dopompowania

+/- 5%

A1

maks

min
zbiornik z
kontrol¹ poziomu

Un

C
15 16 18

2

7

8
9
10

S

Zaciski dla pod³¹czenia sond
Zestyki wyjœciowe

Opis funkcji
PrzekaŸnik jest przeznaczony do kontroli poziomu p³ynu z mo¿liwoœci¹ wyboru funkcji: dopompowywania albo odpompowywania (PUMP UP albo PUMP DOWN). U¿ycie sygna³u zmiennego jest jednak
zabronione zapobieganiu zwiêkszonej okydacji sond, jednak niepo¿¹danej polaryzacji i elektrolizy p³ynu. Do mierzenia s¹ wykorzystywane 3 rodzaje sond pomiarowych: H - górny poziom, D -dolny poziom
a C - wspólna sonda. W przypadku zastosovania zbiornika z materia³u przewodz¹cego jest mo¿liwoœæ u¿ycia w³¹snego zbiornika jako sondê C. Je¿eli jest potrzeba kontroli tylko jednego poziomu, to trzeba
po³¹czyæ wejœcia H a D a, pod³¹czyæ je tylko na jedyn¹ sonde. Sondê C mo¿na tak¿e z³¹czyæ z przewodem ochronnym systemu napiêcowego (PE). PrzekaŸnik jest wyposa¿ony w regulacjê czu³oœci na zmianê
oporu mierzonego p³ynu (w zakresie 5 a¿ do 100kW). Nastawianiem czu³oœci wed³ug konkretnych warunków jest mo¿liwoœæ eliminacji niektórego niepo¿¹danego uruchomienia (np. zanieczyszczenie
sond,osady, wilgoæ itp.). Dla zmniejszenia wp³ywu niepo¿¹danych z³¹czeñ zestyków wyjœciowych zawirowaniem poziomu p³ynu w zbiorniku mo¿na nastawiaæ opóŸnienie reakcji wejœcia 1 - 10 s. Dla
zwiekszonych wymagañ na EMC jest zalecane u¿ycie cenionego kabla dla sond.
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