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Napájení: 230 V, 50 Hz
Pøíkon: 3 VA,  pojistka F 100 mA / 1500 A
Pøipojení : kabel: ∅∅∅∅∅5 ÷ 10 mm, vodièe: 1 mm2  max.
Prac. podmínky: teplota: -20  ÷ +60° C,   vlhkost: 30  ÷ 98%
Stupeò krytí: IP 67
Odolnost: tì�ký prùmysl dle ÈSN EN 50 082-2
Rozmìry: 160 x 185 x 95 mm
Hmotnost: 2,5 kg
Montá�: nástìnná
Emise: tøída B dle ÈSN 55 022

VZH 11 Vyhodnocovací zaøízení
pro kapacitní sondy MS 11

Charakteristika
Limitní vyhodnocení výstupního signálu
kapacitní sondy MS11/N nebo MS 11/D

Výstup: relé:  provedení - regulace MINIMA
- regulace MAXIMA

Montá�: nástìnná

Popis
Vyhodnocovací zaøízení VZH11(N) tvoøí v spojení s mìøicí

sondou MS11/N nebo MS 11/D soupravu limitního kapacitního
mìøièe vý�ky hladiny. Soupravu je mo�no pou�ít k vyhodnocení
hladiny libovolných kapalin nebo sypkých látek, nutnou
podmínkou je pøitom nemìnná dielektrická konstanta

Pøístroj napájí mìøicí sondu a zpracovává její výstupní signál.
Vý�ka hladiny se vyhodnocuje pomocí komparátoru ovládajícího
výstupní relé. Komparátor je plynule nastavitelný v celém

mìøicím rozsahu sondy MS 11/N a mù�e pracovat v re�imu
�MAXIMUM� nebo �MINIMUM� podle nastavení pøi výrobì.

V re�imu �MAXIMUM� nastává rozepnutí kontaktù výstupního
relé pøi dosa�ení nastavené maximální vý�ky hladiny.

V re�imu �MINIMUM� nastává rozepnutí kontaktù výstupního
relé  pøi poklesu hladiny na nastavenou minimální  vý�ku.

Pøístroj se vyrábí v hlinikové krabici s odnímatelným víkem
urèené k montá�i na stìnu.

Technické údaje
Vstup: signál sondy MS11/N (D)
max. délka vstupního vedení: 1000 m
Výstup:
2 pøepínací kontakty relé: 250 V∼, 0.4 A, 105 sepnutí

24 V=, 4 A, �
Nastavení �ádané hodnoty: 1. rozsah: 0  ÷ 370 pF

2. rozsah: 100 ÷ 1100 pF
3. rozsah: 1000 ÷ 7000 pF

hystereze (citlivost): 1. rozsah: 0,5  ÷ 4,5 pF
2. rozsah: 2 ÷ 15 pF
3. rozsah: 10 ÷ 100 pF

Svorkové zapojení
Sonda MS 11/N (D)
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1 - potenciometr pro nastavení nuly (�ádané hodnoty) jemnì

2 - indikace rozepnutí relé (èervená LED)
3 - zdíøka Z1 k pøipojení voltmetru pro nastavení nuly

(�ádané hodnoty)

4 - pøepínaè pro nastavení nuly (�ádané hodnoty) hrubì

5 - zdíøka Z2 k pøipojení voltmetru pro nastavení nuly
(�ádané hodnoty)

6 - indikace sepnutí relé (èervená LED)

7 - potenciometr pro nastavení citlivosti (hystereze)

Popis èelního panelu

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení pøístroje VZH 11/N smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech

platných pøedpisù.

Výstupní charakteristika VZH11/N - MIN pøi regulaci
minimální hodnoty vý�ky hladiny.

Výstupní charakteristika VZH11/N- MAX pøi regulaci
maximální hodnoty vý�ky hladiny.

Rozmìry pøístroje

Umístìní montá�ních otvorù

Katalogový list TP 101/34/03-06

Podklady pro objednávku (Pozor! Nepou�ívat v nových zaøízeních. Náhrada - izolovaný linitní spínaè LS 1,5.. na str. B-18.)
objednací èíslo typ název

40 04011 901001 VZH11/N - MIN Vyhodnocovací zaøízení VZH 11, regulace minimální hodnoty vý�ky hladiny.
40 04011 901002 VZH 11/N - MAX Vyhodnocovací zaøízení VZH 11, regulace maximální hodnoty vý�ky hladiny.


