
Hladiny - vodivostní systémy

Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

A-11ZPA EKOREG , Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: support@zpaul.cz, http://www.zpaul.cz

HS 4 Regulátor vý�ky hladiny
elektricky vodivých kapalin

Popis
Regulátor HS 4 je urèen k dvoupolohové regulaci a signalizaci

vý�ky hladiny elektricky vodivých kapalin (zejména vody). Pøístroj
vyhodnocuje zmìnu odporu mezi snímací a referenèní elektrodou
pøi jejich spojení elektricky vodivou kapalinou. U kovových nádr�í
mù�e referenèní elektrodu nahradit stìna nádr�e. Výstupem
regulátoru je pøepínací kontakt relé. Sepnutí relé i zaplavení
jednotlivých sond indikují LED diody na èelním panelu.

Støídavý mìøicí signál vyluèuje vznik elektrolytické koroze.
Frekvence mìøicího signálu 130 Hz a vestavìné filtry zaruèují

Vstupy:
Poèet elektrod: re�im signalizace: 1 snímací + 1 referenèní

re�im regulace: 2 snímací + 1 referenèní
(stìna elektricky vodivé nádr�e mù�e
nahradit referenèní elektrodu)

Mìøicí signál: 6 V, 130 Hz, proud nakrátko 0,5 mA
Odpor mezi
elektrodami: sepnutí: ≤ 6 kΩ,  rozepnutí: ≥ 20 kΩ
Min. mìrná
vodivost kapaliny: 15 µS/cm (sonda ST2, ponor 30 mm)

Max. délka vedení: 200 m (pro bì�ný typ kabelu)

Charakteristika

 - vylouèení elektrolytické koroze
 - odolnost proti ru�ení sí�ovým napìtím

Signalizace a dvoupolohová regulace vý�ky hladiny
elektricky vodivých kapalin pøi pou�ití støídavého
mìøicího signálu 130 Hz:

odolnost proti ru�ení. Citlivost pøístroje není tøeba nastavovat.
Pomocí pøepínaèù na èelním panelu lze nastavit tyto funkce:

1. Signalizace poklesu vý�ky hladiny na minimální hodnotu.
2. Signalizace dosa�ení maximální vý�ky hladiny (pou�ívá

se pøi hlídání prostor proti zaplavení).
3. Dvoupolohová regulace minimální vý�ky hladiny.
4. Dvoupolohová regulace maximální vý�ky hladiny.
Umìlohmotná krabice pøístroje má prùhledné  víèko a je urèena

k montá�i na stìnu.

Výstup: kontakty relé 230 V~, 16 A
Napájení: 230 V, 50 Hz
Pøíkon: 4 VA
Ji�tìní: vnìj�í pojistka T 100 mA
Prac. podmínky: teplota: - 20°C ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ +60°C, vlhkost: ≤ 80 %
Stupeò krytí: IP 54
Rozmìry: 122 x 121 x 62 mm
Hmotnost: 1 kg
Montá�: na stìnu
Pøipojení : kabel: ∅ 5 ÷ 10 mm, vodièe: 1,5 mm2  max.

Technické údaje

Svorkové zapojení
1. Signalizace poklesu hladiny na minimální vý�ku.

Vstupy: 2 snímací elektrody  + 1 referenèní
Výstup: kontakt relé 230 V~, 16 A
Napájení: 230 V, 50 Hz,
Krytí: IP 54
Montá�: na stìnu

Pozn.: Poruchový signál musí být pøipojen na klidové kontakty relé, aby do�lo k vyvolání poplachu i pøi selhání pøístroje.

Nastavení pøepínaèù
na èelním panelu

Tento pøístroj je plnohodnotnou náhradou regulátoru HS 3.
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2.  Signalizace dosa�ení maximální vý�ky hladiny - ochrana proti zaplavení:

Pozn.: Poruchový signál musí být pøipojen na klidové kontakty relé, aby do�lo k vyvolání poplachu i pøi selhání pøístroje.

3. Dvoupolohová regulace minimální vý�ky hladiny:

4. Dvoupolohová regulace maximální vý�ky hladiny:

 zapojení 1  zapojení 2zapojení 3 nebo 4

Pøíklad zapojení regulace hladiny
s hlídáním havarijních mezí

Nastavení pøepínaèù

Nastavení pøepínaèù

Nastavení pøepínaèù



Hladiny - vodivostní systémy

Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

A-13ZPA EKOREG , Dìèínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: support@zpaul.cz, http://www.zpaul.cz

Rozmìry pøístroje

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení regulátoru HS 4 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech

platných pøedpisù.

Podklady pro objednávku
objednací èíslo typ název

40 04504 901001 HS 4 Regulátor vý�ky hladiny HS 4

Katalogový list TP 243/34/03-05

Popis èelního panelu

1 - indikace napájení (�lutá LED)

2 - pøepínaè �MINIMUM / MAXIMUM�

3 - pøepínaè re�imù �REGULACE / SIGNALIZACE�

4 - indikace zaplavení elektrody E 1 (èervená LED)

5 - indikace zaplavení elektrody E 2 (èervená LED)

6 - indikace sepnutí výstupního relé (zelená LED)

Pøístroj nevy�aduje nastavení citlivosti s ohledem
na elektrickou vodivost kapaliny, pracuje ihned
po pøipojení do sítì.


