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RHV 05 Regulátor vý�ky hladiny vody
ve studních pro èerpadla
s tøífázovým elektromotorem

Popis
Regulátor RHV 05 je urèen k ochranì odstøedivých èerpadel

pøed zavzdu�nìním nebo také k ochranì prostor pøed zaplave-
ním. Pøístroj vyhodnocuje zmìnu odporu mezi snímacími elektro-
dami a referenèní elektrodou pøi jejich spojení vodou. Je vybaven
tøífázovým stykaèem pro ovládání elektromotoru èerpadla.
Sepnutí stykaèe i zaplavení elektrod indikují diody LED.

Vstupy:
Poèet elektrod: 2 snímací + 1 referenèní
Mìøicí signál: 6 V, 130 Hz, proud nakrátko 0,5 mA
Odpor mezi
elektrodami: sepnutí: ≤ 6 kΩ,  rozepnutí: ≥ 20 kΩ.
Max. délka vedení: 200 m (pro bì�ný typ kabelu)

Charakteristika

Vstupy: 2 snímací elektrody  + 1 referenèní
Výstup: stykaè 3X 400 V~, 16 A

Pou�ití: - ochrana èerpadel proti zavzdu�nìní
- ochrana prostor pøed zaplavením

Støídavý mìøicí signál brání vzniku elektrolytické koroze.
Pøístroj má velkou odolnost proti ru�ení a nevy�aduje nastavení
citlivosti.

K regulátoru RHV 05 se pøipojují buï 3 ponorné sondy
(elektrody) SP Ak  nebo trojitá ponorná sonda SP 3. Délky jejich
kabelu je tøeba specifikovat v objednávce (200 m max).

Technické údaje

Napájení: 230 V, 50 Hz,
Krytí: IP 56
Montá�: na stìnu

Svorkové zapojení

Napájení: 230 V, 50 Hz
Pøíkon: 4 VA
Ji�tìní: vnìj�í pojistka  T 100 mA
Prac. podmínky: teplota: - 20°C ÷ +60°C
Stupeò krytí: IP 56
Rozmìry: 117 x 157 x 77 mm
Hmotnost: 0,7 kg
Montá�: na stìnu nebo na panelVýstup: stykaè 3x 400 V~, 16 A
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Rozmìry pøístroje

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení regulátoru RHV 05 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 04507 901001 RHV 05 Regulátor vý�ky hladiny RHV 05
40 04903 901001 SP Ak Sonda ponorná nerezová, vodiè modrý (nutno uvést délku kabelu !)
40 04903 901002 SP Ak Sonda ponorná nerezová, vodiè �lutý �
40 04906 901001 SP 3 Sonda ponorná s kabelem trojitá

(v objednávce je tøeba specifikovat délky kabelu A a B)

Katalogový list TP 262/34/11-05

Ponorná sonda SP Ak
materíál: nerez + plast
(zavì�uje se za pøívod-
ní kabel nad hladinou,
nebo se upíná pomocí
pásky na sací potrubí.

Pøíslu�enství

Sonda ponorná SP 3 s kabelem
ke spu�tìní do vrtù nebo studní.

Délky kabelu A a B se specifikují
v objednávce:

u studní s velkým prùmìrem mù�e
být vzdálenost elektrod A desítky cm,

u vrtù je tøeba volit vzdálenost A 5 m
a vý�e.

Délka B je dána hloubkou studny
a polohou místa pøipojení sondy.
Krytí IP 67.

Prùchodka pro kabely
sond SP Ak má siliko-
novou tìsnicí vlo�ku
se tøemi otvory.

Montá�ní otvory: - rozteè na vý�ku - 110 mm,
- rozteè na �íøku - 70 mm,
- vrut (�roub) - Ø 4 mm max.


