
НИВОРЕГУЛАТОР

I.Предназначение

         Електронният ниворегулатор е предназначен да поддържа зададено ниво в резер-
воари  с вода или като защита за сондажни помпи.

II.Начин на работа

         Електронният ниворегулатор следи нивото в регулирания обем между проводници
свързани към клема 2(долно ниво) и клема 3 (горно ниво), като проводника свързан към
клема 1 се монтира разположен най-ниско в съда така, че да е в постоянен контакт с теч-
ността. При пълнене на резервоара свети индикатор 1- червен (фиг.1) е се следи датчи-
ка за горно ниво. Контактите на релето свързват клеми 6 и 7 (фиг.2). Когато нивото на 
течността достигне до датчика за горно ниво индикатор 1- червен угасва и светва инди-
катор 2 - зелен (фиг.1). Индикатор 2 - зелен (Фиг.1) показва състояние източване на ре-
зервоара и се следи датчика за долно ниво. Контактите на релето свързват клеми 5 и 6
(фиг.2). Когато нивото на течността достигне до датчика за долно ниво индикатор 2 - зе-
лен угасва и светва индикатор 1- червен. Повтаря се състоянието пълнене.

        Максимална дължина на проводниците от устройството до измервателната сонда е
30 метра. Проводниците може да са от едножилен проводник с изолация (рекондоман),
като в долната част в края се заголва около 2 см.

III. Технически параметри
   - Захранващо напрежение                                                                220 V/AC
   - Номинален ток през контактите                                                     15А/250V
   - Брой контакти                                                                                   един превключващ
   - Минимална точност на регулиране                                                10 мм
   - Пробивно напрежение между контактите                                      1000V
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IV.Схема на свързване

V. Гаранционни условия
        Гаранционният срок на изделието е 24 м. от датата на закупуването, при спазване на
изискванията за монтаж, експлоатация,съхранение и транспорт.

ГАРАНЦИОННА КАРТА
Стил-електроникс ООД
гр.Гоце Делчев
тел/факс:0751/60726 0899147481/0887368182
Дата на производство........................................
Дата на продажба..............................................
Извършен сервиз:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Опазване на околната среда/указание за изхвърляне:
Продуктът трябва да се предаде  на пункт за събиране на употребявани електроуреди.
Предайте уреда на оторизирани пунктове за събиране. Изхвърляне на употребявани 
уреди не се извършва от магазина.
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