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Regulatory poziomu
Bezrtêciowe prze³¹czniki p³ywakowe SSP ... i
SI/SSP 1/K/... EEx ia IIC T., równie¿ w wykonaniu
Prze³¹czniki te przeznaczone s¹ do montowania na bocznej œcianie zbiornika lub w jego górnej czêœci.
Dla zagwarantowania prawid³owego dzia³ania przy bocznym monta¿u kabel musi byæ zamontowany na ¿yczonej wysokoœci
roboczej za poœrednictwem na przyk³ad tulejki mocuj¹cej a przy zabudowie od góry za poœrednictwem np. ciê¿arka
mocuj¹cego.
Czujniki tego typu nie nadaj¹ siê do zastosowania w cieczach turbulentnych (np. pojemnikach mieszad³ach)

Zmiana kontaktu
przy

Dane techniczne
Zastosowanie
Napiêcie za³¹czania
Pr¹d za³¹czania

Pobór mocy
Kolor prze³. p³ywakowego
Zasada dzia³ania
Opcje dla bezpiecznego
zastosowania
Zalecane zastosowanie
Materia³ p³ywaka
Materia³ uszczelnienia
Stopieñ ochrony p³ywaka
Wytrzyma³oœæ na ciœnienie
Kabel po³¹czeniowy /
obszary zastosowañ /
zakres temperatur

czarny

~ 3°±3°
133

1)

1) ~ 60 mm,
100 mm dla kabla z CM

SSP 1/K/...
SSP/S1/K/...

SI/SSP 1/K/...
EEx ia IIC T.

Normalne
miêdzy
AC/DC 24 V i AC/DC 250 V
miêdzy
AC 20 mA i AC 3 (1) A
ew. miêdzy
DC 20 mA i DC 100 mA
max. 350 VA

Niskopr¹dowe
miêdzy
AC/DC 1 V i AC/DC 42 V
miêdzy
AC 0,1 mA i AC 100 (50) mA
ew. miêdzy
DC 0,1 mA i DC 10 mA
max. 4 VA

w samozabezpieczaj¹cych
obwodach pr¹du steruj¹cego
w obszarach zagro¿onych
wybuchem strefa 1 i 2
Wszystkie szczegó³owe
informacje s¹ zawarte w naszym
potwierdzeniu zgodnoœci
INERIS 92.C 5070 X

zielony
––––
––––

czerwony
mikroprze³¹cznik, wolny od potencja³u zestyk prze³¹czny

niebieski

Diodowe lub opornoœciowe po³¹czenie
poprzez przekaŸnik kontaktowy
poprzez przekaŸnik kontaktowy
KR ..
KR 5/Ex [EEx ia] IIC
(prospekt na ¿yczenie)
(prospekt na ¿yczenie)
PP
FPM
IP 68
max. 10 m s³upa wody (1 bar) przy temperaturze + 20° C

– Czarny kabel PVC (dla typów SSP ./K/PVC) ew. niebieski kabel PVC (dla typów SI/SSP 1/K/PVC):
Woda, œcieki, lekko agresywne ciecze, bezaromatyczne oleje, olej opa³owy, olej napêdowy,
z ciê¿arem w³aœciwym d ≥ 0,82 dla zakresu temperatur od + 8° C do + 60° C
– Szary kabel A05RN-F (dla typów SSP ./K/RN i SI/SSP 1/K/RN):
Woda, œcieki, lekko agresywne ciecze z ciê¿arem w³aœciwym d ≥ 0,82,
dla zakresu temp. od 0° C do + 60° C
– Czerwono-br¹zowy kabel silikonowy (przy ograniczonej wytrzyma³oœci mechanicznej)
(dla typów SSP/S./K/SIL i SI SSP 1/K/SIL):
Woda i inne okreœlone ciecze o ciê¿arem w³aœciwym d ≥ 0,82, Zakres temp. od 0° C do + 85° C
dla typów SSP/S./K/SIL i od 0° C do + 60° C dla typów SI/SSP 1/K/SIL
– Czarny CM kabel (dla typów SSP/S./K/CM i SI/SSP 1/K/CM):
Woda, niektóre kwasy i ³ugi o ciê¿arze w³aœciwym d ≥ 1,
Zakres temp. od 0° C do + 85° C dla typów SSP/S./K/CM i od 0° C do + 60° C dla typu SI/SSP 1/K/CM
1 m, inne d³ugoœci na ¿yczenie.
Przy zamówieniu proszê podaæ ¿yczon¹ d³ugoœæ i typ kabla
Tuleja mocuj¹ca, (patrz w dolnej czêœci prospektu) i ciê¿arek Ø 28 mm x ca. 86 mm wys z miedzi
lub stali nierdzewnej.

Wyposa¿enie do zabudowy (Opcjonalne)
Tuleja mocuj¹ca G3/8 Ms
Tuleja mocuj¹ca G1/2 PP
Tuleja mocuj¹ca G1/2 Ms
Tuleja mocuj¹ca G1/2 Stal nierdzewna
Tuleja mocuj¹ca G1 PP
Tuleja mocuj¹ca G1 Ms
Tuleja mocuj¹ca G1 Stal nierdzewna

1

°±8°

SSP 3/K/...
SSP/S3/K/...

D³ugoœæ kabla
po³¹czeniowego
Opcje: Wyposa¿enie do
zabudowy

br¹zowy

niebeski

~ 17

G1

Ø 29

45±15

Za³¹czanie w cieczach o ciê¿arze w³aœciwym
d=1

Tuleja mocuj¹ca G1

}

zabudowa prze³¹cznika p³ywakowego mo¿liwa tylko od wewn¹trz

}

zabudowa prze³¹cznika p³ywakowego mo¿liwa tylko od zewn¹trz

Stal

PP

Regulatory poziomu
Bezrtêciowe prze³¹czniki p³ywakowe
SSX ... i SI/SSX 1/K/... EEx ia IIC T.
Prze³¹czniki te przeznaczone s¹ do montowania na bocznej œcianie zbiornika lub jego górnej czêœci.
Dla zagwarantowania prawid³owego po³¹czenia przy bocznym mocowaniu kabel musi byæ zamontowany na ¿yczonej wysokoœci roboczej za poœrednictwem tulei lub przy mocowaniu od góry poprzez np. ciê¿arek.
Urz¹dzenia nie nadaj¹ siê do zastosowania w cieczach turbulentnych (np. pojemnikach mieszad³ach).
Sposób funkcjonowania
SSX ... lub
SI/SSX 1/K/... EEx ia IIC T.
z zewnêtrznym
ciê¿arkiem mocuj¹cym
(opcjonalnie)

Sposób funkcjonowania
SSX ... lub
SI/SSX 1/K/... EEx ia IIC T.
z wewnêtrznym
ciê¿arkiem mocuj¹cym
(opcjonalnie)

Za³¹czanie w cieczach o ciê¿arze w³aœciwym d = 1

45±15

Zmiana kontaktu
przy

Dane techniczne
Zastosowanie
Napiêcie za³¹czania
Pr¹d za³¹czania

Pobór mocy
Kolor prze³. p³ywakowego
Zasada dzia³ania
Opcje dla bezpiecznego
zastosowania
Zalecane zastosowanie
Materia³ p³ywaka
Materia³ uszczelnienia
Stopieñ ochrony p³ywaka
Wytrzyma³oœæ na ciœnienie
Kabel po³¹czeniowy /
obszary zastosowañ /
zakres temperatur

D³ugoœæ kabla
po³¹czeniowego
Opcje: Wyposa¿enie
do zabudowy

Ø 98

°±8°

~ 3°±3°
czarny

br¹zowy

~ 17

niebeski

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

G1

165

~ 80

SSX 3/K/...
SSX/S3/K/...

SSX 1/K/...
SSX/S1/K/...

SI/SSX 1/K/...
EEx ia IIC T.

Normalne
miêdzy
AC/DC 24 V i AC/DC 250 V
miêdzy
AC 20 mA i AC 3 (1) A
ew. miêdzy
DC 20 mA i DC 100 mA
max. 350 VA

niskopr¹dowe
miêdzy
AC/DC 1 V i AC/DC 42 V
miêdzy
AC 0,1 mA i AC 100 (50) mA
ew. miêdzy
DC 0,1 mA i DC 10 mA
max. 4 VA

w samozabezpieczaj¹cych
obwodach pr¹du steruj¹cego
w obszarach zagro¿onych
wybuchem strefa 1 i 2
Wszystkie szczegó³owe
informacje s¹ zawarte w naszym
potwierdzeniu zgodnoœci
INERIS 92.C 5070 X

zielony
czerwony
niebieski
kulkowy mikroprze³¹cznik, wolny od potencja³u zestyk prze³¹czny
––––
––––

Diodowe lub opornoœciowe po³¹czenie
poprzez przekaŸnik kontaktowy
poprzez przekaŸnik kontaktowy
KR ..
KR 5/Ex [EEx ia] IIC
(prospekt na ¿yczenie)
(prospekt na ¿yczenie)
PP
FPM; na ¿yczenie: EPDM
IP 68
max. 10 m s³upa wody (1 bar) przy temperaturze + 20° C

– Czarny kabel PVC (dla typów SSX ./K/PVC) ew. niebieski kabel PVC (dla typów SI/SSX 1/K/PVC):
Woda, œcieki, lekko agresywne ciecze, bezaromatyczne oleje, olej opa³owy, olej napêdowy,
z ciê¿arem w³aœciwym d ≥ 0,8 dla zakresu temperatur od + 8° C do + 60° C
– Szary kabel A05RN-F (dla typów SSX ./K/RN i SI/SSX 1/K/RN):
Woda, œcieki, lekko agresywne ciecze z ciê¿arem w³aœciwym
d ≥ 0,8, dla zakresu temp. od 0° C do + 60° C
– Czarny CM kabel (dla typów SSX/S./K/CM i SI/SSX 1/K/CM):
Woda, niektóre kwasy i ³ugi o ciê¿arze w³aœciwym d ≥ 0,8,
Zakres temp. od 0° C do + 85° C dla typów SSX/S./K/CM i od 0° C do + 60° C dla typu SI/SSX 1/K/CM
– bia³y kabel PTFE (dla typów SSX/S./K/PTFE i SI/SSX 1/K/PTFE):
wszystkie ciecze na które materia³y PP p³ywaków i / lub materia³y FPM ew. EPDM uszczelek s¹
odporne, o ciê¿arze w³aœciwym d ≥ 0,8, dla zakresu temperatury od 0° C do + 85° C
dla typu SSX/S./K/PTFE i miêdzy 0° C do + 60° C dla typu SI/SSX 1/K/PTFE
2 m, inne d³ugoœci kabla na ¿yczenie.
Przy zamówieniu proszê podaæ ¿yczon¹ d³ugoœæ i ¿yczony typ kabla
– zewnêtrzny ciê¿arek mocuj¹cy ze stali, Ø 58 mm x 100 mm wys.
dla cieczy o ciê¿arze w³aœciwym d ≥ 0,8 (nie dozwolone dla kabla PTFE)
– zewnêtrzny ciê¿arek mocuj¹cy ze stali nierdzewnej, Ø 55 mm x 86 mm wys.
dla cieczy o ciê¿arze w³aœciwym d ≥ 0,8 (nie dozwolone dla kabla PTFE)
– wewnêtrzny ciê¿arek mocuj¹cy (wbudowany w p³ywak)
tylko dla cieczy o ciê¿arze w³aœciwym miêdzy d = 0,95 i d = 1,05
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Regulatory poziomu
Bezrtêciowe prze³¹czniki p³ywakowe
SS/PTFE 55/A 3/K i SS/PTFE 55/A 1/K

Ø 55

Prze³¹cznik te przeznaczone s¹ do montowania na bocznej œcianie zbiornika lub jego górnej czêœci.
Dla zagwarantowania prawid³owego po³¹czenia przy bocznej zabudowie kabel musi byæ zamontowany na ¿yczonej wysokoœci roboczej za poœrednictwem tulei lub przy mocowaniu od góry poprzez np. ciê¿arek.
Urz¹dzenia nie nadaj¹ siê do zastosowania w cieczach turbulentnych .

130
~ 145

Za³¹czanie w cieczach o ciê¿arze w³aœciwym d = 1

°±8°
Ø 55

~ 17

45±20

Zmiana kontaktu
przy

Dane techniczne
Zastosowanie
Napiêcie za³¹czania
Pr¹d za³¹czania

Pobór mocy
Zasada dzia³ania
Opcje dla bezpiecznego zastosowania
Zalecane zastosowanie
Materia³ p³ywaka
Materia³ uszczelek
Stopieñ ochrony p³ywaka
Zakres temperatury pracy
Odpornoœæ na ciœnienie
Zastosowanie
Kabel po³¹czeniowy
D³ugoœæ kabla po³¹czeniowego
Opcja: wyposa¿enie do monta¿u

3

czarny

br¹zowy

niebeski

~ 3°±3°

~ 145

~ 100

SS/PTFE 55/A 3/K

SS/PTFE 55/A 1/K

Normalne
miêdzy
AC/DC 24 V i AC/DC 250 V
miêdzy
AC 20 mA i AC 3 (1) A
ew. miêdzy
DC 20 mA i DC 100 mA
max. 350 VA

S³abopr¹dowe
miêdzy
AC/DC 1 V i AC/DC 42 V
miêdzy
AC 0,1 mA i AC 100 (50) mA
ew. miêdzy
DC 0,1 mA i DC 10 mA
max. 4 VA

kulkowy mikroprze³¹cznik wolny od potencja³u
––––
Diody lub prze³¹czanie opornoœciowe
––––
z pomoc¹ przekaŸnika KR ..
( prospekt na zapytanie)
PTFE
FPM; na zapytanie EPDM
IP 68
miêdzy 0° C i + 85° C
Tylko dla bezciœnieniowych zastosowañ
w cieczach o ciê¿arze w³aœciwym d ≥ 1,0
bia³y kabel PTFE 3 x 0,75 mm2
2 m, inne d³ugoœci na zamówienie.
Przy zamówieniu proszê podaæ ¿yczon¹ d³ugoœæ i ¿yczony typ kabla
Sta³y ciê¿arek z PTFE, Ø 58 mm x ok.108 mm wys.

Regulatory poziomu
Bezrtêciowe sondy zanurzeniowe TS/O/...
dla automatycznego sterowania
poziomami cieczy.
Ten typ sondy zanurzeniowej zbudowany jest z rury na której zamontowany jest jeden
lub kilka prze³¹czników p³ywakowych, oraz ze skrzynki przy³¹czeniowej do której te
wszystkie prze³¹czniki p³ywakowe s¹ pod³¹czone.
Sondy te sa przeznaczone np. dla zbiorników oleju opalowego, zbiorników paliwa
awaryjnych agregatów pr¹dotwórczych oraz zbiorników oleju hydraulicznego.
Czujniki tego typu nie nadaj¹ siê do zastosowania w cieczach turbulentnych (np. pojemnikach mieszad³ach).
Opis funkcji dzia³ania przyk³adowego po³¹czenia
automatyczne nape³nianie zbiornika ciecz¹:

prze³¹czników

p³ywakowych:

Dolny prze³¹cznik p³ywakowy opada wraz z poziomem cieczy a¿ do stanu minimalnego i
przy przekroczeniu poziomu dzia³a na stycznik powoduj¹c pompowania cieczy. Po
osi¹gniêciu stanu maksymalnego górny prze³¹cznik wyp³ywa ponad poziom i nastêpuje
roz³¹czenie obwodu stycznika. Pompowanie cieczy zostaje zatrzymane.
Dane techniczne

TS/O/...

Materia³ rury
œrednica rury
d³ugoœæ rury
z³¹czka nakrêcana
(na zapytanie)
skrzynka przy³¹czy

PP
Patrz tabela poni¿ej
zale¿nie od wielkoœci zbiornika

sposób monta¿u
Zakres temperatury pracy
Odpornoœæ na ciœnienie
wbudowane prze³¹czniki
p³ywakowe
Dane elektryczne
Typ

TS/O/1 x SSP •••
TS/O/2 x SSP •••
TS/O/3 x SSP •••
TS/O/4 x SSP •••
TS/O/5 x SSP •••

PP
PP, A 307: 120 x 80
5 mm,
x5
Stopieñ ochrony IP 65
pionowy
w zale¿noœci od typu kabla (patrz str. 1)
Tylko dla zastosowañ bezciœnieniowych
SSP ••• (dok³adne oznaczenie typów znajdziesz na str. 1,
proszê koniecznie podaæ w zamówieniu)
patrz str. 1

Liczba
prze³¹czników
p³ywakowych
1
2
3
4
5

Typ
prze³¹czników
p³ywakowych

œrednica
rury

SSP •••

16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm

Z³¹czka
(na zapytanie)
G11/2 lub G2
G2
G2
G2
G2

••• = do specyfikacji
Na ¿yczenie:
– z wiêcej ni¿ 5 wbudowanymi prze³¹cznikami p³ywakowymi.
– z regulowanymi z³¹czkami
Wykonanie wed³ug wymiarów i iloœci ¿yczonych punktów prze³¹czania.
Podczas specyfikacji /okreœlania/ pu nktu w³¹czenia /wy³¹czenia sondy zanurzeniowej proszê
zauwa¿yæ ¿e:
– podnosz¹cy siê poziom cieczy nie aktywuje w³¹cznika wewn¹trz p³ywaka w momencie gdy p³ywak
znajdzie siê w po³o¿eniu poziomym ale w pozycji jak pokazano na diagramie strony 1,
– podczas opadania poziom cieczy kontakt/w³¹cznik/wewn¹trz p³ywaka jest aktywowany/generuje
sygna³/ w momencie gdy p³ywak znajduje siê minimalnie poni¿ej pozycji poziomej.

4

Regulatory poziomu
Prze³¹czniki p³ywakowe SM ...

Tak¿e w wykonaniu Ex
Szczegó³owy prospekt
na zapytanie.

Wznosz¹cy lub opadaj¹cy poziom cieczy porusza nieznacznie p³ywakiem w górê
lub w dó³.
Ruch p³ywaka przenosi siê na mikroprze³¹cznik który dzia³a jako prze³¹cznikzmieniacz.

SMG/P/3

SMG/E/3

SMG/PVDF/3

SMG/P/3 z czterok¹tnym przy³aczem z PP

SMG/PVDF/3
z czterok¹tnym przy³aczem z PVDF

Dane techniczne

SMG/P/3

SMG/E/3 z czterok¹tnym przy³aczem ze stali nierdzewnej z horyzontalnie przed³u¿onym p³ywakiem

SMG/PVDF/3

Zastosowanie
Napiêcie za³¹czania
Pr¹d za³¹czania

SMG/E/3

Zastosowanie do max. 250 V
miêdzy AC/DC 24 V i AC/DC 250 V
miêdzy AC 20 mA i AC 5 (1) A
ew. miêdzy DC 20 mA i DC 100 mA
max. 1 000 VA

Pobór mocy
Zasada dzia³ania
Materia³ ko³nierza elastycznego
Materia³ p³ywaka
Wymiary p³ywaka
Na ¿yczenie: przed³u¿acz do
p³ywaka
Z³¹czka nakrêcana
Przy³¹cze

mikroprze³¹cznik wolny od potencja³u
PVDF
stal nierdzewna
PVDF
stal nierdzewna
p³ywak cylindryczny Ø 63 mm x 140 mm d³ugoœci
na ¿yczenie:
na ¿yczenie:
p³ywak kulowy Ø 85 mm
p³ywak kulowy Ø 95 mm
PP
PP

poziomy lub pionowy
PP, G1
PVDF, G1
stal nierdzewna, G1
na ¿yczenie: czterok¹tne przy³¹cze ko³nierzowe z otworem na gwint G1 z
PP, PVDF, stali St 37 lub stali nierdzewnej 1.4571
Stal St 37 lub stal nierdzewna
lub te¿ inne kryzy o dowolnych wymiarach
IP 68
PP z przejœciem kablowym M 20 x 1,5, stopieñ ochrony IP 54;
na zapytanie: g³owica z aluminium, stopieñ ochr. IP 54
boczna
miêdzy 0° C i + 90° C
miêdzy 0° C i + 100° C
(w g³owicy miêdzy miêdzy 0° C i + 60° C)
na ¿yczenie: miêdzy
na ¿yczenie: miêdzy
0° C i + 135° C (w g³owicy:
0° C i + 250° C (w g³owicy:
miêdzy 0° C i + 100° C)
miêdzy 0° C i + 100° C)
bez ciœnienia
bez ciœnienia na ¿yczenie:
odpornoœæ na ciœnienie do
4 bar przy + 20° C i d ≥ 1
(ciœnienie kontrolne:
max. 6 bar przy + 20° C)
max. 2 bar przy + 20° C (bez przy³¹cza lub z przy³¹czem ze stali
max. 2 bar przy + 20° C
lub stali nierdzewnej; w wykonaniu z przy³¹czem czterok¹tnym z
PP lub PVDF: 0 bar)
tylko dla cieczy o ciê¿arze w³aœciwym jak ni¿ej
d ≥ 0,7
d ≥ 0,8
d ≥ 0,7 (dane bez przed³u¿acza
dla p³ywaka)

P³ywak-stopieñ ochrony
G³owica przy³¹czeniowa
Zabudowa
Zakres temperatury pracy

Odpornoœæ na ciœnienie

Ciœnienie kontrolne
Mo¿liwoœci zastosowania

~ 340
~ 340
~ 220

~ 220

103

16 25

SMG/P/3 i SMG/PVDF/3

5

Ø 63

140

G1

Ø 63

G1

122

M 20 x
1,5

pierœcieñ

SW 41

122

pierœcieñ

SW 36

140

M 20 x
1,5

103

159

SMG/E/3

17 19

156

Regulatory poziomu

SM/P/3

SM/E/3

Dane techniczne

SM/PTFE/3 z czterok¹tnym ko³nierzem ze
stali nierdzewnej z ok³adzin¹ z PTFE na
wewnêtrznej powierzchni stykaj¹cej siê z ciecz¹

SM/P/3

SM/E/3

Zastosowanie
Napiêcie za³¹czania
Pr¹d za³¹czania

SM/PTFE/3

Zastosowanie do max. 250 V
miêdzy AC/DC 24 V i AC/DC 250 V
miêdzy AC 20 mA i AC 5 (1) A
ew. miêdzy DC 20 mA i DC 100 mA
max. 1 000 VA

Pobór mocy
Zasada dzia³ania
Materia³ ko³nierza elastycznego
Materia³ p³ywaka
Wymiary p³ywaka

mikroprze³¹cznik, wolny od potencja³u
PP
stal nierdzewna
PTFE
PP
stal nierdzewna
PTFE
p³ywak cylindryczny
p³ywak cylindryczny
p³ywak cylindryczny
Ø 29 mm x 133 mm d³.
Ø 28 mm x 120 mm d³.
Ø 59 mm x 155 mm d³.
PP, G1
stal nierdzewna, G1
na ¿yc.: czterok¹tne przy³¹cze ko³nierzowe z otworem gwint na G1 Przy³¹cze czterok¹tne z PVDF
z PP, PVDF, stal St 37 lub
z stal St 37 lub stal nierdzewna na ¿yczenie ze stali nierdzewnej
stal nierdzewna 1.4571
1.4571
lub inne przy³¹cze o ¿yczonych
lub te¿ inne kryzy o dowolnych wymiarach
wymiarach, tak¿e z pokryciem
PTFE na powierzchniach
wewnêtrznych stykaj¹cych siê z
p³ynami roboczymi
IP 68
PP z przejœciem kablowym M 20 x 1,5, Stopieñ ochrony IP 54;
na zapytanie: g³owica z aluminium, Stopieñ ochrony IP 54
boczna
miêdzy 0° C i + 90° C
miêdzy 0° C i + 100° C
(w g³owicy miêdzy 0° C i + 60° C)
na zapytanie: miêdzy
0° C i + 180° C (w g³owicy:
miêdzy 0° C i + 100° C)
dla pracy bez ciœnienia
bez ciœnienia, na ¿yczenie:
odpornoœæ na ciœnienie do
2 bar przy + 20° C i d ≥ 1
(ciœnienie kontrolne: max. 3 bar
przy + 20° C, tylko przy kryzie
ze stali nierdzewnej z
pokryciem wewnêtrz
nych powierzchni PTFE)
max. 2 bar przy + 20° C
max. 2 bar przy + 20° C
max. 1 bar przy + 20° C
(bez przy³¹cza lub z przy³¹czem
ze stali lub stali nierdzewnej
w wykonaniu z przy³¹czem z
PP lub PVDF: 0 bar)
tylko dla p³ynów o ciê¿arze w³aœciwym jak ni¿ej
d ≥ 0,82
d ≥ 1,0
d ≥ 1,0

Z³¹czka nakrêcana
Przy³¹cze

P³ywak-stopieñ ochrony
G³owica przy³¹czeniowa
Zabudowa
Zakres temperatury pracy

Odpornoœæ na ciœnienie

Ciœnienie kontrolne

Mo¿liwoœci zastosowania

~ 315
~ 195
SW 36

G1

122

Ø 29

pierœcieñ

M 20 x
1,5
103

16 25

133

SM/P/3
~ 320

~ 360
12

~ 200

~ 225
155

SM/E/3

G1

M 20 x
1,5

17 19

103

136

Ø 59

Ø 28

122

M 20 x
1,5

103

Ø 54

SW 41

120

122

pierœcieñ

SW 41

uszczelnienie
zewn¹trz: PTFE
wewn¹trz: FPM
18

uszczelnienie HD 300
(wolne od asbestu)

SM/PTFE/3

6

Regulatory poziomu
Sondy zanurzeniowe TSR/...

Tak¿e w wykonaniu EEx
Szczegó³owy prospekt
na zapytanie

Sterowane magnetycznie regulatory
dla automatycznego sterowania poziomem cieczy

Sondy zanurzeniowe TSR/... s¹ wyposa¿one w reedkontakt (w³¹cznik magnetyczny). P³ywaki, swobodnie przemieszczaj¹ce
siê na specjalnej rurze maj¹ wbudowane sta³e magnesy uruchamiaj¹ce w³¹cznik w czasie opadania lub wyp³ywania. Proszê
zauwa¿yæ, ¿e nie chodzi tu o zwyk³y prze³¹cznik, lecz o w³¹cznik dzia³aj¹cy wy³¹cznie pod wp³ywem pola magnetycznego.
Je¿eli p³ywak odsu nie siê od w³¹cznika w górê lub w dó³, w³¹cznik przechodzi natychmiast w stan spoczynku. Podtrzymanie
kontaktu jest jednak mo¿liwe przez zastosowanie pierœcieni ustalaj¹cych które maj¹ za zadanie zablokowanie dalszego
wznoszenia siê lub opadania p³ywaka wraz ze zmieniaj¹cym siê poziomem cieczy.
Dla sond zanurzeniowych, które nie s¹ przewidziane do pracy w obszarach zagro¿onych wybuchem klient ma mo¿liwoœæ
wyboru dla ¿yczonego zastosowania miêdzy wykonaniami TSR/3/... i TSR/1/...:

Wykonanie

TSR/3/...

TSR/1/...

zastosowanie
napiêcie za³¹czania
pr¹d za³¹czania
pobór mocy

normalne zastosowania
AC/DC 24 V – 250 V
AC 100 mA – 2 A (0,4 A)
max. 100 VA

zastosowania s³abopr¹dowe
AC/DC 1 V – 42 V
AC 1 mA – 500 mA
max. 20 VA

Dane techniczne

TSR/3/ED/E 1 ew. TSR/1/ED/E 1

TSR/3/ED/E 2 ew. TSR/1/ED/E 2

Materia³ rury sondy

TSR/3/ED/E 3 ew. TSR/1/ED/E 3

stal nierdzewna 1.4571

Œrednica rury sondy

12 mm

D³ugoœæ rury sondy

wg. ¿yczenia klienta

G 1/ 2, na ¿yczenie G1, G1 1/ 2 lub G2 ;

Z³¹czka nakrêcana
––––

P³ywak

na ¿yczenie ze zbie¿n¹ ¿eliwn¹ na ¿yczenie ze zbie¿n¹ ¿eliwn¹
z³¹czk¹ redukcyjn¹ R11/ 2
z³¹czk¹ redukcyjn¹ R2
lub staliwa G2
stal nierdzewna 1.4571,
Ø 44,5 mm x 52 mm wys.
Ø 52 mm x 85 mm wys.
(mo¿liwa zabudowa przez
(mo¿liwa zabudowa przez
mufê G/R1 1/ 2)
mufê G/R2 )

Ø 73 mm (kula)

te
P³ywak dostosowany do pracy w p³ynach o ciê¿arze w³aœciwym
Skrzynka przy³¹czy
Sposób monta¿u
Zakres temperatury pracy z uwzglêdnieniem d³ugoœci rury sondy
– max. 2 000 mm
– max. 1 500 mm
– max. 1 000 mm
– max. 750 mm
– max. 500 mm
– max. 400 mm
Odpornoœæ na ciœnienie przy + 20° C
Styki
max. iloœæ styków
max. iloœæ styków z rur¹ wewnêtrzn¹
Minimalne odstêpy styków dla d = 1:
– powierzchnia uszczelnienia z³¹czki - górny styk
– Styk - styk
– dolny styk - koniec rury sondy
(przy opadaniu)
Mo¿e byæ dostarczona tak¿e z k¹tow¹ rur¹ zanurzeniow¹ dla
bocznej zabudowy
Wykonanie EEx - na zapytanie

d ≥ 0,7

}

d ≥ 0,95
d ≥ 0,7
PP, A 307, 120 x 80 x 55 mm, rodzaj ochrony IP 65, dla max. 12 za
pionowo

}

miêdzy – 20° C i + 100° C

miêdzy – 20° C
na zapytanie l
TSR/1/ED/E 3
miêdzy – 20°

max. 12 bar, wy¿sza odpornoœæ na zapytanie
w³¹cznik magnetyczny: zamykaj¹cy, otwieraj¹cy lub zmieniacz
3
––––
80 mm
80 mm

80 m
80 m

60 mm
p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./ED/E 1

75 m

p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./ED/E 2

p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./ED/E 3
Ø 13,5

Ø 13

52

85

Ø 14,5

Ø 73

7

Ø 44,5

Ø 52

Regulatory poziomu

TSR/./ED/E 1
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

3

TSR/3/EW ew. TSR/1/EW

TSR/./ED/E 2
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

TSR/./ED/E 3
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

TSR/3/P/P ew. TSR/1/P/P

TSR/./EW
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

TSR/./P/P
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

TSR/3/P/PG ew. TSR/1/P/PG

TSR/./P/PG
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

––––

na zapytanie mo¿e byæ dostarczony z metalow¹ rur¹ wewnêtrzn¹ dla wzmocnienia rury
sondy z tworzywa sztucznego

––––

14 mm

16 mm

14 mm

max. ok. 1 000 mm,

Ø 97 mm (kula) ew. Ø 97 mm x
80 mm wys. (Wykonanie
odporne na wysok¹ –
temperaturê tylko dla TSR/1/EW

PVDF,
na zapytanie mo¿e byæ dostarczony z metalow¹ rur¹ wewnêtrzn¹ dla wzmocnienia rury
sondy z tworzywa sztucznego
16 mm

wg. ¿yczenia klienta jednak
max. 2 000 mm,
max. ok. 1 000 mm,
przy zwróceniu uwagi na max. temp. w pojemniku i ew. turbulencje cieczy

G1, na ¿yczenie
G1 1/ 2 lub G2 ;
na ¿yczenie z reduktorem
¿eliwnym R1 1/ 2 lub R2
zbie¿nym lub staliwo G2

¹

Ø 53 mm x 50 mm wys.
(Mo¿liwa zabudowa przez
mufê G2)

PP,

Ø 90 mm x 60 mm wys.

––––
––––
miêdzy 0° C
miêdzy 0° C
miêdzy 0° C
miêdzy 0° C

6, wiêcej na zapytanie

0 mm
0 mm

Ø 53 mm x 50 mm wys.
(Mo¿liwa zabudowa przez
mufê G2)

PVDF,

p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./EW

i
i
i
i

miêdzy 0° C i + 35° C
miêdzy 0° C i + 40° C
+ 50° C
+ 60° C
+ 75° C
+ 80° C

––––
––––
miêdzy 0° C
miêdzy 0° C
miêdzy 0° C
miêdzy 0° C

3
––––

80 mm
80 mm

Ø 90 mm x 60 mm wys.

d≥1

i
i
i
i

max. 2 bar
w³¹cznik magnetyczny: zamykaj¹cy, otwieraj¹cy lub zmieniacz
6
3
3
––––

80 mm
80 mm

5 mm

max. 2 000 mm,

G1, na ¿yczenie G2

d ≥ 0,7
d ≥ 0,8
d ≥ 0,8
d≥1
2 zacisków; inne skrzynki przy³¹czy na zapytanie; tylko dla TSR/1/... z wolno poprowadzonym kablem po³¹czeniowym na zapytanie
pionowo

20° C i + 100° C;
nie lecz tylko dla
/E 3 et TSR/1/EW:
20° C i + 130° C

TSR/./PVDF/W
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

TSR/3/PVDF/D ew. TSR/1/PVDF/D TSR/3/PVDF/W ew. TSR/1/PVDF/W

PP,

20 mm

TSR/./PVDF/D
z dodatkowym
pierœcieniem
osadczym

miêdzy 0° C i + 40° C
miêdzy 0° C i + 45° C
+ 55° C
+ 70° C
+ 80° C
+ 80° C

6
3

80 mm
80 mm

60 mm

55 mm

p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./P/P

p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./P/PG

75 mm
p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./PVDF/D

Ø 23

p³ywak dla sondy zanurzeniowej TSR/./PVDF/W
Ø 19

Ø 19

Ø 97

Ø 53

50

50

60

60

Ø 16

Ø 16

Ø 90

Ø 53

Ø 90
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Regulatory poziomu
Magnetycznie aktywowane wskaŸniki poziomu
cieczy typu HMW/3/.. i HMW/1/..
Czujniki typu HMW/3/.. i HMW/1/.. s¹ umieszczone w obudowie do której przymocowany jest zacisk rurowy.
Za pomoc¹ zacisku czujnik przymocowany jest do rury, która jest integraln¹ czêœci¹ uk³adu wskaŸnika .
W obudowie umieszczono uk³ad po³¹czeniowy oraz mikroprze³¹cznik z d¿wigni¹ do której przymocowno magnes. W rurze
umieszczony jest p³ywak wraz z magnesem.
Podczas podnoszenia siê lub opadania poziomu cieczy w zbiorniku p³ywak przemieszczaj¹c siê obok mikroprze³¹cznika
powoduje przemieszczenie siê dŸwigni wraz z magnesem. Zostaje enerowany
wyg
sygna³ informuj¹cy o zmianie poziomu cieczy.
Prze³¹czniki magnetyczne posiadaj¹ bistabiln¹ charakterystykê tzn. zmiana po³o¿enia dŸwigni w po³o¿enie pierwotne, a tym
samym enerowanie
wyg
kolejnego sygna³u nast¹pi dopiero wówczas, gdy p³ywak przemieœci siê obok prze³¹cznika w kieru nku
przeciwnym.
Prze³¹czniki te nie nadaj¹ siê do zastosowañ przy urz¹dzeniach lub w miejscach zagro¿onych wstrz¹sami lub wibracjami.
Dane techniczne

HMW/3/..

Dzia³anie
charakterystyka

HMW/1/..
zmienne
bistabilna

Zastosowanie
Napiêcie prze³¹czenia
Pr¹d prze³¹czenia

Pobór mocy
Obudowa
Stopieñ ochrony
Materia³ zacisku rurowego
Srednica zacisku rurowego
dodatek do oznaczenia typu

Sposób zabudowy
Zakres temperatury pracy

normalne
pomiêdzy
AC/DC 24 V i
AC/DC 250 V
pomiêdzy
AC 20 mA i
AC 3 (1) A
ew. pomiêdzy
DC 20 mA i
DC 100 mA
max. 500 VA / 10 W

niskopr¹dowe
pomiêdzy
AC/DC 1 V i
AC/DC 42 V
pomiêdzy
AC 0,1 mA i
AC 100 (50) mA
ew. pomiêdzy
DC 0,1 mA i
DC 10 mA
max. 4 VA / 0,4 W

PP, wymiary 65 x 50 x 35 mm
IP 65
stal nierdzewna
28 = z zaciskiem dla rury Ø 28 mm
32 = z zaciskiem dla rury Ø 30 do Ø 32 mm
40 = z zaciskiem dla rury Ø 35 do Ø 40 mm
60 = z zaciskiem dla rury Ø 50 do Ø 70 mm
pionowo (wyprowadzenie kabli do do³u)
miêdzy + 1° C i + 60° C

Mo¿liwe wykonanie EEx. Prospekt na zapytanie

Prze³¹cznik HMW/1/32
zamocowany do przeŸroczystej
rury wykonanej z PVC
zawieraj¹cej p³ywak z pp

Ø 25,5

Wska¿nik ten s³u¿y do bezpoœredniego wizualnego wskazywania poziomu cieczy przez
bezpoœrednie pod³¹czenie do uk³adu, systemu przeŸroczystych rur dzia³aj¹cych na zasadzie naczyñ po³¹czonych.
WskaŸniki poziomu typu HMW/3/32 i HMW/1/32 mog¹ byæ zamocowane na przeŸroczystej rurze wska¿nika poziomu cieczy. Do tej fu nkcji p³ywak z polipropylenu z wbudowanym
magnesem musi byæ zamontowany w rurze wska¿nika.

Ø 23,5

Odstêp pomiêdzy osiami zaworów
Zewnêtrzna œrednica
prze¿roczystego materia³u/rury/
Wymiary spustu
Sposób zamontowania
Zakres temperatury pracy
Odpornoœæ ciœnieniowa

9

HA/PP

stal nierdzewna 316 Ti i 316
PP
szk³o duranowe, na ¿yczenie przezroczyste PVC
DN 32 PN 6 lub
DN 32 PN 6
DN 32 PN 10/16
wg. ¿yczenia, max 1500 mm, d³u¿szy na ¿yczenie
32 mm
3
/8”
prostopad³a
pomiêdzy + 1° C i + 60° C,
inny zakres na ¿yczenie
max. 6 bar przy + 20° C
dla pracy bezciœnieniowej

142

N

24

Materia³ zaworu
Materia³ prze¿roczystej rury
Wymiary ko³nierza
po³¹czeniowego

HA/E 32

S

zielony

Dane techniczne

czerwony

WSKAZNIKI POZIOMU CIECZY Z
ZAWOREM KURKOWYM HA/...

P³ywak z PP
HA/PP
z p³ywakiem z PP i
2 w³¹cznikami
magnetycznymi

Regulatory poziomu
W³¹cznik magnetyczny

Regulatory poziomu NVM/PP/.
Regulatory poziomu do automatycznego sterowania poziomem cieczy
Regulatory te sk³adaj¹ siê z p³ywaka i czujnika prêtowego.
Z jednej strony czujnika przymocowany jest p³ywak z drugiej strony trwa³y
magnes.
Czujnik z magnesem znajduje siê wewn¹trz tuby do której przymocowane s¹ elektrostyki. P³ywak pod wp³ywem podnosz¹cego siê i opadaj¹cego poziomu cieczy
powoduje przemieszczanie siê magnesu, który omijaj¹c elektrostyki w tubie na
zewn¹trz zbiornika powoduje enerowanie
wyg
przez nie sygna³u. Sygna³ ten jest podawany do odpowiednich uk³adów kontrolno-pomiarowych.
Prze³¹czniki magnetyczne maj¹ tzw. bistabilne zachowanie tz. zostaj¹ w takim
stanie, w którym przez wp³yw magnesu zosta³y przeniesione i prze³¹czaj¹ siê
dopiero wtedy je¿eli magnes przebiega znowu w przeciwnym kieru nku.

Magnes

Rura
prowadz¹ca

Prze³¹czniki te nie nadaj¹ siê do zastosowañ przy urz¹dzeniach lub w miejscach
zagro¿onych wstrz¹sami lub wibracjami.
NVM/PP/C

NVM/PP/B

Ø 63 mm x
140 mm wys

Ø 85 mm (kulowy)
Prêt
p³ywaka

Przekrój prêta zanurzeniowego

6 mm

Material prêta zanurzeniowego

stal nierdzewna 1.4571 lub tytan

D³ugoœæ prêta zanurzeniowego

wg. ¿yczenia klienta
(pomiar dokonany od powierzchni
uszczelnienia z³¹czki tzn. bez p³ywaka
(wym.L patrz obok)

NVM/PP/B

NVM/PP/C

750 mm
1 300 mm

900 mm
1 500 mm

maksymalne d³ugoœci dla innych
ciê¿arów w³aœciwych na ¿yczenie

Maksymalna iloœæ prze³¹czników
magnetycznych
Po³o¿enie do zabudowy
Zakres temperatur
Wytrzyma³oœæ na ciœnienie
Opcja

HMW/3/32 lub HMW/1/32
na ¿yczenie w zale¿noœci od d³ugoœci
rury prowadz¹cej
pionowo
miêdzy + 1° C i + 60° C

~ 14
E + 30
35

Ø 32 mm x L + 65,
inne d³ugoœci na ¿yczenie

50

1 2 3

G1

Ø 63

tylko do zastosowañ bezciœnieniowych
ochrona dla chemikali, sk³adaj¹ca siê ze:
szlauchu termokurczliwego z PVDF ponad
p³ywakiem (do max. 500 mm d³ugoœci)
Kszta³tka przejœciowa do p³ywaka z
polipropylenu Czêœæ prêta p³ywaka
z PTFE dodane POM (Delrin)

Ø 32

S = L - 35

Wymiary rury prowadz¹cej

Wg.¿yczenia klienta

PVC transparentowe

(Max. Patrz dane techniczne)

Materia³ rury prowadz¹cej

Zabudowane prze³¹cznki
magnetyczne

L + E + 30

POM (Delrin); PTFE na ¿yczenie

12 3

140

Materia³ przekroju prêta

ko³nierz DN 100
lub wiêkszy
z dowolnego
materia³u

Ustawienie zwrotne
E + 54 przy podniesionym
magnesie
Min. Punkt w³¹czenia przy
15
E opuszczonym magnesie
min. 50

G1

Opcjonalnie ko³nierz do zabudowy
urz¹dzenia od zewn¹trz
czterok¹tny ko³nierz
z polipropylenu
PVDF, stal
lub stal nierdzewna

~ 14

Wymiary z³¹czki

S = L - 35

PP, na ¿yczenie stal nierdzewna

Ustawienie
zwrotne
przy
opuszczonym
magnesie

PP

Materia³ z³¹czki

2 L + 225

Materia³ kapsu³y magnesu

~ 97
sw 32

~ 25

Maksymalna d³ugoœæ prêta
zanurzeniowego przy cie¿arze
w³aœciwym cieczy d = 1 (wym.L)
– stal nierdzewna
– tytan

P³ywak

~ 90

Wymiary p³ywaka

PP

Maksymalny punkt
przy podniesionym
magnesie

Materia³ p³ywaka

L + 65

Dane techniczne
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Regulatory poziomu
UK£AD STEROWANIA CZUJNIKAMI
Zasada
Sterowniki elektrodowe s³u¿¹ do automatycznego sterownaia pompami lub zaworami
magntecznymi jak równie¿ maj¹ zastosowanie dla zabezpiecznia przeciwko przelaniu czy
przesuszeniu w studniach lub pojemnikach dla elektrycznie przewodz¹cych cieczy.
Poziomy nape³nienia s¹ odczytywane przez czujniki, które poruszane przez ciecz daj¹
sygna³ do przeka¿nika.
Dla regulacji 2 - pu nktowej potrzebne s¹ 2 czujniki i 1 czujnik masy.
Do sygnalizacji poziomu wystarcza czujnik E1 i czujnik masy.
Zamiast czujnika masy mo¿e byæ zastosowana przewodz¹ca œciana pojemnika jako
po³¹czenie z mas¹
My polecamy jednak zastosowanie oddzielnego czujnika masy.

Schemat monta¿owy sterowanie
elektrodiodami
E0 = elektroda masy,
E1 i E2 = elektroda sterowania

Dostarczane równie¿ w wykonaniu EEX. Szczegó³owy prospekt na ¿yczenie.

Czujniki zwieszakowe
Dane techniczne
Wykonanie
Prêtu czujnikowego
Obudowa

Izolatory
Po³¹czenie elektryczne
Zabudowa
Odpornoœæ na temperaturê
Odpornoœæ na ciœnienie

EH

EHK

LWZ

EHE

1 czujnik ster. lub czujnik masy
1 czujnik ster. i czujnik masy
stal nierdzewna
PP
PP
PP i
stal nierdzewna
duroplast
Ø 27 mm x
2 x Ø 27 mm x
Ø 28 mm x
Ø 27 mm x
ca. 145 mm d³.
ca. 145 mm d³.
ca. 210 mm d³.
ca. 90 mm d³.
PP lub ¿ywica lana
¿ywica lana
z³¹cze
kabel
kabel
kabel
1 x 1,5
2x1
2x1
1 m, d³u¿sze na ¿yczenie
pionowo
max. + 60° C
dla zastosowan bezciœnieniowych

EH

EHK

LWZ

EHE

Czujniki prêtowe
Czujniki prêtowe ze z³¹czk¹ metalow¹ G1/2
Dane techniczne
Wykonanie
Prêt czujnikowy
D³ugoœæ
Minimalna d³ugoœæ
Maksymalna d³ugoœæ
Izolatory
Z³¹czka
Po³¹czenie elektr.
Zabudowa
Odpornoœæ na
temperaturê
Odpornoœæ na ciœnienie

1

SE 1 A

/2 ”-15-30

1 czujnik ster. lub czujnik masy
stal nierdzewna, Ø 4 mm, z poliolefinowym szlauchem
na ¿yczenie (mierzone od powierzchni z³¹czki)
–––
30 mm
ca. 2 500 mm
¿ywica i
tlenek glinowy i
poliolefinowy szlauch kurczliwy
1
stal nierdzewna, G /2
stal ocynkowana, G 1 /2
specjalny wtyk prêtowy dla H07RN-F 1 x 1 mm 2, stopien ochrony IP 34
pionowo
max. 10 bar przy temp. + 20° C

SE 1 A

1

/2”-15-30
z prêtem
> 30 mm

max. + 80° C
max. 15 bar przy temp. + 20° C

Czujniki prêtowe
ze z³¹czk¹ metalow¹ G1 ze stali nierdzewnej
Dane techniczne
Wykonanie
Prêty czujnika
D³ugoœci
Maksymalne d³ugoœci
Izolatory
Z³¹czka
Po³¹czenie elektr.
Zabudowa
Odpornoœæ na
temperaturê
Odpornoœæ na ciœnienie
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S2A

S 2 AM

S 3 AM

S 4 AM

S 5 AM

2 czujniki ster.

1 czujnik ster. 2 czujniki ster. 3 czujniki ster. 4 czujniki ster.
i
i
i
i
1 czujnik masy 1 czujnik masy 1 czujnik masy 1 czujnik masy
stal nierdzewna, Ø 4 mm, z poliolefinowym szlauchem
na ¿yczenie (mierzone od powierchni z³¹czki)
ok. 2 500 mm
poliolefinowy szlauch kurczliwy i ¿ywica
stal nierdzewna, G1
polipropylenowa g³owica po³¹czeniowa z prowadzeniem kabla M 20 x 1,5,
stopieñ ochrony IP 54; na ¿yczenie: g³owica aluminiowa stopieñ ochrony IP 54
pionowo
max. + 80° C
max. 10 bar przy temp. + 20° C

S 2 AM

Regulatory poziomu
Sterownik czujnika NR 3 i NR 5/G
Do sygnalizacji stanu granicznego lub do regulacji poziomu
Sterownik czujnika dla monta¿u na szynie U z zamontowanymi w górnej czêœci zaciskami przy³¹czeniowymi
i z 2 wbudowanymi diodami do zg³aszania ka¿dorazowego
stanu za³¹czania.

Sterownik czujnika w obudowie natynkowej z prze¿roczyst¹ pokryw¹ ze wskazywaniem kontroli
zasilania i i za³¹czania wewn¹trz obudowy.

Urz¹dzenia te przeznaczone
s¹ do zabudowy tylko w
szafie
sterowniczej
lub
odpowiedniej
obudowie
ochronnej.
Mog¹ byæ stosowane w
czystym
lub
normalnie
zanieczyszczonym
œrodowisku.
NR 5/G,
tu pokazane bez
prze¿roczystej pokrywy

NR 3
Dane techniczne

NR 3

Aternatywne zasilanie

NR 5/G

zacisk 10 i 12
zacisk 1 i 2
– AC 230 V (jest dostarczane je¿eli w zamówieniu nie zosta³o podane ¿adne
inne lub
– AC 240 V lub
15
– AC
V lub
1
– AC 24 V lub
– DC 24 V lub ale tylko do pod³¹czenia do obni¿onego napiêcia ochronnego
– DC 12 V lub dla ka¿dorazowego zastosowania wg. obowi¹zuj¹cych norm
– inne zasilania na ¿yczenie
ca. 3 VA
zaciski 4, 5, 6
zaciski 7, 8, 9
prowadz¹ niskie napiêcie, dzia³aj¹c na 1 sterownik samoczynnie

}

Pobór mocy
Obwód elektryczny czujnika
– Napiêcie ja³owe

9 Veff
10 Hz
(nisk
(niskie napiêcie bezpieczeñstwa)

napiêcie bezpieczeñstwa)
– Pr¹d zwarcia
– Skutecznoœæ zadzia³ania
Obwód pr¹du czynnego
Zasada dzia³ania
Wska¿nik stanu za³¹czenia
Napiêcie za³¹czania
Pr¹d za³¹czenia
Pobór mocy
Obudowa
mm,

9 Veff

15 Hz

max. 0,5 mA eff
ca. 30 kW ew. ok. 33 μS (wartoœci przewodzenia)
zaciski 7, 8, 9,
zaciski 3, 4, 5,
1-poligowy wolny od potencja³u zestyk prze³¹czny, samoczynny
zasada pr¹du spoczynkowego
1 zielony LED zapala siê przy za³¹czonym sterowniku
1 czerwony LED zapala siê przy roz³¹czonym sterowniku
max. AC 250 V
max. AC 4 A
max. 500 VA
materia³ izolacyjny, 75 x 2
2,5 x 100 mmmateria³ izolacyjny, 130 x 94 x 57

Pod³¹czenie
Stopieñ ochrony
Zabudowa
Zakres temperatur
Po³o¿enie do zabudowy
Maxymalna d³ugoœæ kabla
pomiêdzy sterownikiem a czujnikiem
EMV

z 3 œrubami
w górnej czêœci obudowy
wewnêtrzne zaciski
zamontowane zaciski
IP 20
IP 54
mocownie na szynie U, wg.
monta¿ za pomoc¹ 4 œrub
DIN 46
7 27
i DIN EN 50 02
2
pomiêdzy – 15° C i + 60° C
dowolne
1 000 m
odpowiada normie EN 500 81 i EN 50 082-2
tylko przy extremalnie niesprzyjaj¹cych waru nkach instalacji
lub zasilania sterownika mo¿e dojœæ do zg³oszenia zak³ócen.
Praktycznie takie przypadki jeszcze siê nie zdarzy³y
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Detektory przecieków
Czujniki p³ytkowe i kablowe
Czujniki te s³u¿¹ do sygnalizowania obecnoœci elektrycznie przewodz¹cych cieczy pochodz¹cych np. z pêkniêtego ruroci¹gu.
Elektrody p³ytkowe i kablowe mog¹ byæ zastosowane na suchych powierzchniach pod³ogowych, miêdzy pod³ogami w pomieszczeniach z przewodami rurowymi czy kablowymi.
Elektrody kablowe mog¹ byæ zastosowane w systemach przy instalowaniu przewodów rurowych jak te¿ w systemach podwójnych
rur.
Przy obecnoœci jednej z elektrycznie przewodz¹cych cieczy (woda, kwasy itd) je¿eli dwie elektrody wejd¹ w kontakt z ciecz¹ nastêpuje przes³anie impulsu do sterownika a ten uruchamia alarm.

Dostarczane s¹ detektory przecieków zarówno dla cieczy elektrycznie przewodz¹cych jak i nie
przewodz¹cych.
Dostarczane s¹ równie¿ wykonania EEx. Szczegó³owe materia³y techniczne na ¿yczenie.
Oferowane detektory przecieków s¹ dostarczane
równie¿ w wersji do bezpoœredniego pod³¹czenia do SPS
(interfejsu), do dystrybutorów kontroli / smoll scale), do
regulatora DDC czy urz¹d¿eñ busowych.

35°

5

64

elektroda p³ytkowa
PEK-Z10, od strony
pod³¹czenia
10

Ø 50

24

Ø 50

elektroda p³ytkowa
PE-Z10, od strony
pod³¹czenia

64

35°

Przyk³ad zastosowania

elektroda p³ytkowa

elektroda p³ytkowa
PE, ewen. PEK-Z10
od strony sensora
10

24

Czujniki p³ytkowe
PE, PE-Z10,
PEK i PEK-Z10

5

36

20
36

PE lub PE-Z10

Dane techniczne
Wykonanie
Materia³ p³ytek czujnika
Obudowa
Po³¹czenie elektryczne

Zakres temperatur
Kontrola przerwania przewodu
Max. d³ugoœæ pomiêdzy czujnikiem
PE-Z10, PEK-Z10 a sterownikiem

PE

3

2

~ 30

3

2

20

36

PEK lub PEK-Z10

PE-Z10

PEK

PEK-Z10

1 sterownik i 1 czujnik masy
stal nierdzewna 1.4571
pp lub ¿ywica
za pomoc¹ œruby lub zacisku
przewód po³¹czeniowy
2 x 0,75 lub 2 x 1, d³. 2 m;
d³u¿szy przewód po³¹czeniowy
na ¿yczenie;
wykonanie z przewodem
wolnym od halog
enu (na ¿yczenie)
pomiêdzy - 20° C a + 60° C, wy¿sze temparatury na ¿yczenie
bez
z
bez
z
1 000 m

Czujniki p³ytkowe PE i PEK s¹ do pod³¹czenia ze sterownikiem Leckstar 5.
Czujniki p³ytkowe PE-Z10 czy PEK-Z10 czy te¿ kombinacja czujników PE + PE-Z10 lub PE + PEK-Z10 pod³¹cza siê ze sterownikiem Leckstar 101.
Pod³¹czenie powinno byæ przeprowadzone tak jak pokazano na rysunku str. 15.
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Detektory przecieków
Czujniki kablowe KE i KE-Z10

~ 82
≤ 250

Kabel czujnika
Wspornik dla
zachowania odstêpu G³ówna czêœæ elektrody

Oferowane przez nas detektory przecieków s¹ dostarczane równie¿ w wersji
do bezpoœredniego pod³¹czenia do interfejsu, “smoll scale”, regulatora DDC lub
urz¹dzeñ busowych

≤ 20

≤ 250

Przyk³ad zastosowania

~ 62

z³¹cze

Kabel czujnikowy jednej elektrody

~ 50
~ 24-25
~
38

≥ 150

~ 62

KE

≤ 250

≤ 20

Obudowa ze zintergrowan¹ jednostk¹ kontroli
przewodu

≤ 250

~ 82

Kabel po³¹czeniowy

~ 53

z³¹cze

Kabel czujnika
Wspornik dla
zachowania odstêpu G³ówna czêœæ elektrody

Kabel po³¹czeniowy

~ 53

KE
~ 58

KE-Z10
KE-Z10

Dane techniczne
Wykonanie
Kabel czujnika
Maxymalna d³ugoœæ kabla czujnika przy
relatywnie prostym po³o¿eniu
Dostarczane wyposa¿enie do monta¿u

Zakres temperatury pracy
Kontrola przerwania przewodu

KE

KE-Z10

1 sterownik i 1 czujnik masy
2 linki ze stali nierdzewnej 1.4571 lub 1.4401, po 3 mm Ø,
równie¿ w wolnej od halog
enu poliestrowej siatce (opleciona......)
d³ugoœæ: po 2 m, d³u¿sze na ¿yczenie
100 m;
przy owijaniu przewodu rurowego albo pojemmnika w zale¿noœci od
sposobu i rodzaju, osi¹gane s¹ znacznie mniejsze d³ugoœci
Wspornik dla 4 czujnikowego kabla z polipropylenu montowany w odstêpach 1 m
przewód po³¹czeniowy 2 x 0,75 lub 2 x 1, d³. 2 m;
d³u¿szy przewód na ¿yczenie;
wyposa¿enie w przewód wolny od halog
enu na ¿yczenie
miêdzy – 20° C i + 60° C
bez
z
zintegrowana jednostka przerwania przewodu Z 10 do kontroli przewodu
po³¹czeniowego i przewodu czujnika

Max. d³ugoœæ pomiêdzy czujnikiem
a sterownikiem

1000 m minus d³. przewodu czujnika

WSKAZOWKI DLA MONTAZU CZUJNIKA KABLOWEGO
2 czujniki kablowe musz¹ byæ montowane za pomoc¹ dostarczonych wsporników równolegle w odstêpie ok. 2 cm. Ka¿de
zmniejszenie czy powiêkszenie tego odstêpu mo¿e mieæ wp³yw na wartoœæ rozruchow¹ detektora.
Czujnik kablowy KE jest przy³¹czony do przekaŸnika Leckstar 5.
Czujnik kablowy KE-Z10 jest przy³¹czony do przeka¿nika Leckstar 101.
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Detektory przecieków
PrzekaŸniki Leckstar 5 i Leckstar 101
PrzekaŸniki do zamontowania na szynie U lub do zabudowy z zaciskiem kontaktowymi i wbudowanymi diodami do zg³aszania
stanu.

5

4,5
55

110

35,5

61

75

37,5

PrzekaŸniki
przewidziane s¹
do zabudowy
tylko w szafie
sterowniczej lub
w odpowiedniej
obudowie
ochronnej. Mog¹
byæ stosowane
w czystym lub
normalnie
zanieczyszczonym otoczeniu.

Samopodtrzymywanie:
Je¿eli prze³¹cznik ustawiony jest na „samopodtrzymanie„ to zaistnia³y alarm bêdzie natychmiast zapamiêtany.
Przeka¿nik zg³asza alarm równie¿ wtedy gdy przyczyna alarmu np. obecnoœæ wody czy pêkniêcia przewodu zanika np. je¿eli
czujnik jest znowu suchy alarm jest potwierdzony œwiec¹c¹ diod¹. Jezeli prze³¹cznik nie jest na „samopodtrzymanie" to alarm
zanika w momencie zaniku jego przyczyny .
Dane techniczne

Leckstar 5

Alternatywne napiêcie zasilana (zaciski 15 i 16)

–
–
–
–
–
–
–

Pobór mocy
Obwód elektryczny czujnika (zaciski 7 i 8)
–
–
–
–

Napiêcie ja³owe
Pr¹d zwarcia
Skutecznoœæ zadzia³ania
Kontrola przerwania przewodu

Obwód elektryczny czujnika (zaciski 9, 10, 11)
WskaŸnik stanu za³¹czania

Napiêcie za³¹czania
Pr¹d za³¹czania
Pobór mocy
Obudowa
Pod³¹czenie
Stopieñ ochrony
Zabudowa
Zakres temperatury pracy
Po³o¿enie do zabudowy
D³ugoœæ kabla pomiêdzy przekaŸnikiem a
ostatnim czujnikiem
EMV

Leckstar 101

AC 230 V (jest dostarczany je¿eli w zamówieniu nie zostanie podane inne napiêcie)
AC 240 V lub
AC 115 V lub
AC 24 V lub
DC 24 V lub jednak tylko do pod³¹czenia niskiego napiêcia ochronnego
DC 12 V lub do stosowania z obowi¹zuj¹cymi normami.
inne zasilanie na ¿yczenie
ca 3 VA
2 pod³¹czenia (prowadz¹ bezpieczne obni¿one napiêcie, dzia³aj¹ce na 1 przeka¿nik
z w³¹czalnym podtrzymywaczem
18 Veff
10 Hz bezpieczne obni¿one napiêcie
max. 0,5 mAeff
ca. 30 kΩ ew. ok. 33 μS (przewodnoœæ)
za pomoc¹ prze³¹czania diod Zenerana koñcu
––––
przewodu czujnika elektrod PE-Z10,
PEK-Z10 lub KE-Z10
1 pol. wolny od potencja³u zmieniacz pracuj¹cy na zasadzie pr¹du spokojnego.
1 czerwony LED œwieci przy zwil¿onym
zó³ty LED migaj¹cy:
czujniku / roz³¹czony przeka¿nik
przerwanie przewodu, przekaŸnik roz³¹czony,
zielone, œwiat³o sta³e:
dobry stan, przeka¿nik za³¹czony,
czerwony LED, œwiat³o sta³e:
alarm przecieku, przekaŸnik roz³¹czony
max. AC 250 V
max. AC 4 A
max. 500 VA
materia³ izolacyjny
za pomoc¹ zacisków w górnej czêœci obudowy
IP 20
zamocowanie na szynie U wg. DIN 46 277 i DIN EN 50 022
miêdzy – 15° C i + 60° C
dowolne

}

max. 1 000 m
odpowiada normie EN 500 81 i EN 50 082-2
tylko przy extremalnie niesprzyjaj¹cych warunkach instalacji
lub zasilania sterownika mo¿e dojœæ do zg³oszenia zak³ócen.
Praktycznie takie przypadki jeszcze siê nie zdarzy³y

Schemat Leckstar 101
(Przedstawienie kontaktów w stanie bezpr¹dowym)
Zasada pod³¹czenia kilku
kontaktów do kilku
przekaŸników
Leckstar 101 rozdzielone podanie
alarmu

Napiêcie zasilania
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Zasada pod³¹czenia
kilku kontaktów do
jednego przekaŸnika
Leckstar 101 zbiorcze podanie
alarmu

Napiêcie zasilania
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