TRITON CONTROLS - WY£¥CZNIK P£YWAKOWY
LR 03 - bezrtêciowy wy³¹cznik p³ywakowy
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Wy³¹czniki p³ywakowe s¹ niedrogimi i wydajnymi
czujnikami poziomu cieczy, ³atwymi do instalowania
oraz wyprodukowanymi do bezawaryjnej eksploatacji
p r z e z
d ³ u g i
o k r e s
c z a s u .
LR 03 jest wy³¹cznikiem p³ywakowym wykonanym z
tworzywa sztucznego, po³¹czonym trój¿y³owym kablem
z kauczuku syntetycznego CPE lub PVC.
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OPCJONALNIE
BALAST

O9

Konstrukcja:

1. Komora p³ywaka mieœci w sobie uk³ad z micro-switchem,
który jest szczelnie zamkniêty w polipropylenowej obudowie.

G£ÊBOKOŒÆ 40mm

2. Kabel trój¿y³owy pod³¹czony do urz¹dzenia ³¹cznika, jest
w otulinie kauczukowej CPE lub PVC. Wspomniany przewód
wystêpuje w trzech standardowych d³ugoœciach 5, 10 i 20 m
Niestandardowe d³ugoœci dostêpne s¹ na ¿yczenie.

TRITON
CONTROLS LTD
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Kabel z PVC lub
z syntetycznego kauczuku CPE

Urz¹dzenie sk³ada siê z trzech g³ównych elementów:

3. Opcjonalny ciê¿arek (obci¹¿nik) mo¿e byæ zamocowany
w dowolnym punkcie na przewodzie za pomoc¹ znajduj¹cego
siê w zestawie kauczukowego pierœcienia. Ciê¿arek jest
szczelnie zamkniêty w polipropylenowej obudowie. W celu
zapewnienia absolutnego bezpieczeñstwa pozycji/po³o¿enia
w smarach i podobnych cieczach, do³¹czona jest dodatkowo
opaska zaciskowa, któr¹ zaciska siê poni¿ej ciê¿arka.
Pod³¹czenie elektryczne:
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Wspólnym przewodem jest kabel koloru czarnego. Kolor
niebieski reprezentuje styk zwarty z czarnym w momencie
gdy czujnik swobodnie opada. W momencie, gdy czujnik
zostaje wyparty (podniesiony) przez medium, zwarty z
czarnym jest przewód br¹zowy.

TRITON CONTROLS LTD. UNIT2, RANDOLPH INDUSTRIAL ESTATE, ENGLAND
Dystrybucja:
JBK-SYSTEM, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
tel. 058 6276364, fax 058 6276365, e-mail: biuro@jbksystem.com.pl
www.jbksystem.com.pl

LR 03 - WY£¥CZNIK P£YWAKOWY
Zasada dzia³ania
Br¹zowy
Niebieski

Urz¹dzenie micro-switcha umieszczonego
wewn¹trz p³ywaka, osadzone w osi do
ciê¿arka (balastu) stabilizacyjnego,
zmienia styki/kontakty stosownie do pozycji
p³ywaka, tak jak przedstawia za³¹czony
schemat. W zwi¹zku z tym przy podnosz¹cym
siê lub opadaj¹cym poziomie cieczy za³¹czana
b¹dŸ wy³¹czana jest pompa lub inne urz¹dzenie
sterowane wy³¹cznikiem p³ywakowym.

Czarny
Kabel z PVC lub
z syntetycznego kauczuku CPE

Profil
DŸwignia
przeciwdrganiowy

Kulka
stalowa

Micro-switch

Szczelna
d³awnica kabla

Specyfikacja
Si³a kompresyjna:
482 KN/m2
D³ugoœæ kabla:
5-20m
Max. g³êbokoœæ zanurzenia:
20 m
o
Max. temperatura:
70 C
Max. pr¹d:
Ii = 10A (DC)
Max. pr¹d:
Ii = 15A (AC)
Max. napiêcie:
Ui = 250V

Kontakt pomiêdzy
br¹zowym a czarnym
45°

280 MIN
.

SKUTECZNE
DZIA£ANIE
330 mm

LR 03-balast

275 g

45°

Kontakt pomiêdzy
niebieskim a br¹zowym

Kompletna lista odpornoœci chemicznej
dostêpna jest na ¿yczenie.

ZAKRES DZIA£ANIA

Schemat po³¹czeñ opró¿niania automatycznego
Czarny

Schemat po³¹czeñ nape³niania automatycznego
Br¹zowy

max. 250V (AC)

Br¹zowy

max. 250V (AC)

Niebieski

Czarny

Niebieski

N L3 L2 L1
Zasilanie

N L3 L2 L1
Pompa

Zasilanie

Pompa

Przy sk³adaniu zamówienia prosimy podaæ
okreœlony numer urz¹dzenia:
Typ
Kabel PVC 5m
Kabel PVC 10m
Kabel PVC 20m

Numer partii

Waga

Typ

LR03-L05M-PVC
LR03-L10M-PVC
LR03-L20M-PVC

0.6Kg
1.1Kg
2.1Kg

Kabel CPE 5m
Kabel CPE 10m
Kabel CPE 20m

Numer partii

Waga

LR03-L05M-CPE
LR03-L10M-CPE
LR03-L20M-CPE

0.6Kg
1.1Kg
2.1Kg

