ELCLUWO-114S1
elektroniczny sygnalizator poziomu cieczy

>Charakterystyka ogólna
ELCLUWO-114S1 jest przekaŸnikiem
wspó³pracuj¹cym z sondami konduktometrycznymi, s³u¿¹cym do sygnalizacji i regulacji
poziomu cieczy przewodz¹cych pr¹d elektryczny.

>Podstawowe w³aœciwoœci
. automatyczna kontrola 4 poziomów cieczy
. idealny do wszelkich aplikacji z wod¹
. sterowanie pomp¹ lub elektrozaworem:
- nape³nianie, opró¿nianie
. mo¿liwoœæ sygnalizacji stanów alarmowych:
- przelanie, suchobieg
. skuteczne zabezpieczenie pomp g³êbinowych
. bezpieczeñstwo obs³ugi - sondy pracuj¹ przy
napiêciu 12V~, odseparowanym od sieci
. regulacja progu czu³oœci w szerokim zakresie
. kompaktowa obudowa o szerokoœci 54mm
. prosty monta¿ na typowej szynie 35mm
. du¿a niezawodnoœæ
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>Dane techniczne
Pobór mocy
Czu³oœæ wejœciowa
(nastawiana)
Pr¹d i napiêcie sondy
Zw³oka zadzia³ania
Wyjœcia przekaŸnikowe
Tryb pracy "z pamiêci¹"
Przewody przy³¹czeniowe
Zabezpieczenie zasilania
Zakres temperatur pracy
Napiêcie probiercze izolacji
Masa

4 kana³y
230V ±10%, 50/60Hz
lub 24V ±10%, 50/60Hz
max. 3,0 VA
10...60kOhm ±20%
max. 2mA ; 12V~
ok. 1s, inne po zamówieniu pamiêci opóŸnieñ E 2
styki NO; 2A ; 250V AC
kana³y 2 i 3
1,5...2,5mm2
2A
-200C...+450C
3,5kV; 50Hz; 60sek.
0,30kg

www.elcuwo.pl
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Kontrola poziomów
Napiêcie zasilania
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ELCLUWO-114S1
elektroniczny sygnalizator poziomu cieczy

>Schemat aplikacyjny
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>Zastosowanie
Czteropunktowy elektroniczny sygnalizator
poziomu cieczy typu ELCLUWO-114S zosta³
skonstruowany z myœl¹ o u¿ytkownikach
chc¹cych kontrolowaæ do czterech poziomów.
PrzekaŸnik przeznaczony jest do wszechstronnego stosowania w instalacjach przemys³owych i
komunalnych do kontroli mediów przewodz¹cych
pr¹d elektryczny. Szczególnie polecany jest do
instalacji wodnych. Znajduje zastosowanie w
stacjach oczyszczania, zmiêkczania wody,
instalacjach uzdatniania lub odsalania wody,
oczyszczalniach, neutralizator-niach œcieków,
systemach nawadniania, melioracji i zbiornikach
ppo¿., w systemach ogrzewania przy zbiornikach
i naczyniach wyrównawczych, zbiornikach
kondensatu, kot³ach, w systemach ch³odzenia
wod¹ i niektórych systemach klimatyzacji.
Stosowany bywa do sygnalizacji przelania
zbiorników, basenów jak te¿ do sygnalizacji
zbytniego opró¿nienia dla zapobie¿enia
suchobiegowi pomp.

>Zasada dzia³ania
Tryb pracy 4-punktowej
Us

Tryb pracy z “pamiêci¹”
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POBUDZENIE PRZEKA•NIKA (STYK ZWARTY)

Us - napiêcie zasilania

}

t1 - opóŸnienie pobudzenia przekaŸnika po zanurzeniu sondy (standardowo 1s)
t2 - opóŸnienie odwzbudzenia przekaŸnika po wynurzeniu sondy (standardowo 1s)

Inne czasy opóŸnieñ po zamówieniu uk³adu E 2

>Sposób zamawiania
ELC-114S1.24V
ELC-114S1.230V

napiêcie znamionowe 24V AC
napiêcie znamionowe 230V AC

UWAGA. Je¿eli w zamówieniu nie zostanie podane napiêcie zasilania to zostanie dostarczone urz¹dzenie na 230V
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