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Relé pro kontrolu hladiny

Relé pro střídání chodu

LCR
Relé pro kontrolu hladiny vodivých kapalin, které
umožňuje udržování hladiny ve stanovených mezích
mezi minimem a maximem. Dovoluje použití ve stavu
dočerpávání nebo odčerpávání.

Relé pro střídání chodu motorů, konstruované
né
é
k zajištění rovnoměrného opotřebení čerpadel,
de
el,
kompresorů a generátorů, kdy jsou instalovány
án
ny
dvě jednotky, jedna pracovní a druhá záložní.í.

HLADINOVÉ RELÉ
Relé s trojicí čidel, které kontroluje hladinu vodivých
kapalin ve studnách, jímkách, nádržích, cisternách atd.
Hladinová relé série Q jsou k dispozici s různým napájením
a umožňují nastavit citlivost podle kapaliny, jejíž hladina je
sledována.
Hladinová relé série EV umožňují kromě citlivosti nastavit
rovněž časové zpoždění sepnutí a způsob fungování
(dočerpávání či odčerpávání).

REKA
Kontrolní hladinové relé s kapacitním čidlem. Vysoce flexibilníí
díky snadné montáži, odolnosti proti ucpávání a možnosti
použití v různých kapalinách.
Vhodné především pro vodní a námořní účely.

Relé pro kontrolu hladiny elektricky vodivých kapalin *

Plovák zabraňuje provozu při běhu nasucho. Přístroj je
schopen rozpoznat havárii čerpadla a umožní spuštění
druhého čerpadla.

Možné funkce:
- střídání chodu motorů (jeden motor v provozu a jeden ve stavu klidu)
- současný chod motorů (druhá jednotka funguje, aby podpořila první
jednotku)
Možnosti napájení: 24-48 V AC, 115-230 V AC, 400 V AC

VP810600

LCR048

24/48 VAC

VP809800

LCR230

Relé pro kontrolu hladiny elektricky vodivých kapalin *

115/230 VAC

VP808000

LCR400

Relé pro kontrolu hladiny elektricky vodivých kapalin *

400 VAC

VE552600

ELETTROSONDA Q

Relé pro kontrolu vodivých kapalin se třemi čidly

24 VAC

VE551800

ELETTROSONDA Q

Relé pro kontrolu vodivých kapalin se třemi čidly

230 VAC

VE553400

ELETTROSONDA Q

Relé pro kontrolu vodivých kapalin se třemi čidly

24-115-230-400 VAC

VP813000

MCR048

Kontrolní relé pro střídání chodu motorů

24/48 VAC

VE550000

ELETTROSONDA EV

Relé pro kontrolu vodivých kapalin se třemi čidly

230 VAC

VP812200

MCR230

Kontrolní relé pro střídání chodu motorů

115/230 VAC

MCR400

Kontrolní relé pro střídání chodu motorů

400 VAC

VE548400

REKA

Kontrolní hladinové relé s kapacitním čidlem

12/24 VDC-AC

VP811400

VE549200

REKA

Kontrolní hladinové relé s kapacitním čidlem

230 VAC

VE555900

SEQUENCER

Kontrolní relé pro reverzní čerpadla

24 VAC

VE554200

SEQUENCER

Kontrolní relé pro reverzní čerpadla

115/230 VAC

* Sondy ESL (kód VR448300), ES (kód VR449100) a EST (kód (VR450900) jsou dodávány zvlášť.

MAC5

e-FLY

Spínače pro znečištěné vody

Spínače pro znečištěné vody

Ponorný naklápěcí hladinový spínač s
robustním tělem vhodný k použití v
průmyslových a odpadních splaškových
h
vodách.

Kompaktní ponorný naklápěcí hladinový
ovýý
spínač vhodný především pro použití
v přečerpávacích stanicích a zařízeních
h na
odčerpání odpadních vod.

Tělo je konstruováno jako dvojitá
uzavřená komora s polypropylenovým
ovvým
těsněním, které zaručí nepropustnost.
ost.
Díky velkým rozměrům a velkému
mu
úhlu sepnutí je spínač zvláště vhodný
odný
pro rozbouřené vody.

Hladké tělo je konstruováno jako dvojitá uzavřená komora
s polypropylenovým těsněním, které zaručí nepropustnost.

Kompaktní rozměry a snížený spínací úhel umožňují
použití v úzkých šachtách.

Verze ATEX pro
použití v potenciálně
výbušném prostředí.

Hlavní technické parametry:

Hlavní technické parametry:

 Výstupní výkon: 10(3)A / 250V AC
homologace ENEC
 Spínací úhel: ± 45°
 Odolnost tlaku: 2 bary
 Stupeň krytí: IP68
 Provozní teplota: 0 ÷ 50°C

 Výstupní výkon: 10(3)A / 250V AC
homologace ENEC
 Spínací úhel: ± 10°
 Odolnost tlaku: 2 bary
 Stupeň krytí: IP68
 Provozní teplota: 0 ÷ 50°C

Funkce
dočerpávání
nebo odčerpávání
díky kabelu 3x1.

Funkce
dočerpávání
nebo odčerpávání
díky kabelu 3x1.

Kabel z neoprénu H07RN-F 3x1mm2

Kabel z PVC H05VV-F 3x1mm2

Kabel z neoprénu H07RN-F 3x1mm2

Kabel z PVC H05VV-F 3x1mm2

VE515300

MAC5

Délka kabelu 5 metrů (1)

VE518700

MAC5

Délka kabelu 5 metrů (4)

VE527800

e-FLY

Délka kabelu 5 metrů

VE530200

e-FLY

Délka kabelu 5 metrů

VE516100

MAC5

Délka kabelu 10 metrů (2)

VE519500

MAC5

Délka kabelu 10 metrů (5)

VE528600

e-FLY

Délka kabelu 10 metrů

VE531000

e-FLY

Délka kabelu 10 metrů

VE517900

MAC5

Délka kabelu 20 metrů (3)

VE520300

MAC5

Délka kabelu 20 metrů (6)

VE529400

e-FLY

Délka kabelu 20 metrů

VE532800

e-FLY

Délka kabelu 20 metrů

Ekvivalentní verze s certifikací ATEX jsou: (1) VE521100, (2) VE522900, (3) VE523700, (4) VE524500, (5) VE525200, (6) VE526000

KEY

MAC3

Spínače pro čisté vody

Spínače pro čisté vody
Plovákový hladinový spínač s protizávažím
pro čisté vody a nádrže. Tělo je konstruováno
no
o
jako dvojitá uzavřená komora, která
zaručuje maximální spolehlivost.

Plovákový hladinový spínač s protizávažím
pro čisté vody a nádrže.

Umožňuje automatizaci elektrických zařízení
ařízení (čerpadel,
elektrických ventilů, alarmů, stahovacích mříží) při dosažení
předem stanovené hladiny.

Umožňuje automatizaci elektrických zařízení (čerpadel,
elektrických ventilů, alarmů, stahovacích mříží) při dosažení
předem stanovené hladiny.

Těžké tělo zaručuje značnou stabilitu, umožňuje využití ve
velmi neklidných a mírně zakalených vodách.

Hlavní technické parametry:

Hlavní technické parametry:
 Výstupní výkon: 10(8)A / 250V AC
homologace ENEC
 Odolnost tlaku: 1 bar
 Stupeň krytí: IP68
 Provozní teplota: 0 ÷ 50°C

Funkce
dočerpávání
nebo odčerpávání
díky kabelu 3x1.

 Výstupní výkon: 10(4)A / 250V AC
homologace ENEC
 Odolnost tlaku: 1 bar
 Stupeň krytí: IP68
 Provozní teplota: 0 ÷ 50°C

Funkce
dočerpávání
nebo odčerpávání
díky kabelu 3x1.

Kabel z neoprénu H07RN-F 3x1mm2

Kabel z PVC H05VV-F 3x1mm2

Kabel z neoprénu H07RN-F 3x1mm2

Kabel z PVC H05VV-F 3x1mm2

VE533600

KEY

Délka kabelu 3 metry

VE536900

KEY

Délka kabelu 3 metry

VE541900

MAC3

Délka kabelu 3 metry

VE544300

MAC3

Délka kabelu 3 metry

VE534400

KEY

Délka kabelu 5 metrů

VE537700

KEY

Délka kabelu 5 metrů

VE542700

MAC3

Délka kabelu 5 metrů

VE545000

MAC3

Délka kabelu 5 metrů

VE535100

KEY

Délka kabelu 10 metrů

VE543500

MAC3

Délka kabelu 10 metrů

VE546800

MAC3

Délka kabelu 10 metrů

VE547600

MAC3

Délka kabelu 15 metrů

VE538500

KEY

Délka kabelu 10 metrů

VE539300

KEY

Délka kabelu 15 metrů

VE540100

KEY

Délka kabelu 20 metrů

Výběr a správné použití spínačů pro čisté i
znečištěné vody
Kontrolní hladinové spínače nacházejí uplatnění v mnoha oblastech: spouštějí odvodňovací
čerpadla, dočerpávají cisterny nebo zásobníky, chrání zařízení před chodem nasucho. To je pouze
několik příkladů aplikací, v nichž lze použít hladinové spínače.
Všechna zařízení obsahují kabel 3x1, který umožňuje zvolit funkci dočerpávání nebo odčerpávání.
Kabel je vyroben z PVC nebo neoprénu, nabízí vysokou odolnost a zabezpečuje dlouhodobé
zachování technických parametrů.
Řada hladinových spínačů Vemer pokrývá nejrůznější potřeby od použití pro čisté nebo
znečištěné vody, přes neklidné, rozbouřené vody, či vody stojaté až po potenciálně výbušné
prostředí (s certifikací ATEX).

MAC3

čisté vody

neklidné
znečištěné
nebo zvláště
znečištěné
vody

znečištěné
vody
v úzkých
prostorách

KEY

MAC5 / MAC5 ATEX

e-FLY

MKDP036-CZ

neklidné čisté
nebo lehce
znečištěné
vody
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