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 Příslušenství k hladinovým spínačům 

Hladinová sonda SHR-1-M - mosazná sonda           

Hladinová sonda SHR-1-N - nerezová sonda

• sondy určené pro hlídání zaplavení

• elektroda o průměru 4 mm je umístěna v plastovém krytu, který je opatřen 12 mm 

závitem s maticí

• možnost upevnění do panelu nebo do držáku

• vodič se připojuje do svorkovnice, součástí je smršťovací bužírka pro izolaci 

přípojného místa

• maximální průřez připojovacího vodiče: 2.5 mm2

• instalace: po připojení kabelu k sondě navlékneme smršťovací bužírku přes kabel na sondu, 

zahřejeme  a bužírka smrštěním hermeticky uzavře spojení sondy s kabelem

• hmotnost: 9.7 g

• provozní teplota: - 25.. +60 °C

• celková délka sondy: 65.5 mm

EAN kód

EAN kód

EAN kód

Hladinová sonda SHR-3

• nerezová sonda určena pro použití do náročných a průmyslových prostředí, určena 

k zašroubování do stěny nebo víka nádoby

• sonda se instaluje ve vodorovné, svislé popř. šikmé poloze z boku nádrže nebo do jejího 

víka. Instalace se provádí pomocí návarku nebo upevňovací matice. K dotažení je nutno 

použít klíč 24 mm. Utahovací moment je potřeba volit s ohledem na použité těsnění 

a pracovní přetlak v nádrži.

• ze sondy je vyveden připojovací kabel - délka 3 m, který je v sondě nakontaktován na 

snímací elektrodu a pouzdro sondy

• připojovací kabel je dvoužilový PVC 2 x 0.75 mm2, připojení žil: hnědá - snímací elektroda, 

modrá - pouzdro snímače

• připojovací závit M18x1.5

• krytí IP67

• hmotnost snímače bez kabelu: 100 g

• pracovní prostředí: prostor bez nebezpečí výbuchu, teplota v místě šroubení: max. 95 °C

• tlaková odolnost: při 25 °C  4 MPa, při 95 °C  1.5 MPa

• hmotnost: 239 g

• materiál: pouzdro a snímací elektroda: nerez W.Nr. 1.4301,  izolační vložka elektrody: PTFE

• vnitřní zalití: samozhášivá epoxidová pryskyřice 

• připojení žil: hnědá - snímací elektroda, modrá - pouzdro snímače

• rozměry viz. str. 134

SHR-2 v rozloženém stavu

Hladinová sonda SHR-2

• detekční sonda je elektroda, která ve spojení s vhodným vyhodnocovacím zařízením slouží 

k detekci hladin např. ve studních, vrtech, nádržích

• určeny pro provoz v elektricky vodivých kapalinách i mechanicky znečištěných v rozmezí 

teplot: +1.. +80 °C

• nerezová jednopólová elektroda uložená v PVC krytu, určena pro zavěšení nebo upevnění 

přes objímku na stěnu nádrže

• pro správnou funkci sondy je nutné zajistit, aby elektroda sondy byla čistá a zbavená 

nečistot, které by mohly bránit kontaktu elektrody s kapalinou. V případě zanesení elektrody 

by mohlo dojít k nesprávné funkci sondy.

• maximální průřez připojovacího vodiče: 2.5 mm2, doporučený vodič: D05V-K0,75/3,2

• instalace:

- žíla vodiče se připojuje zatažením dvěma mosaznými šroubky do nerezové elektrody

- vodič je utěsněn průchodkou Pg7 s krytím IP68

• hmotnost: 48.6 g

• rozměry: max. průměr 21 mm, délka 96 mm

 Hladinový komplet

• jednoduchým způsobem automatizujete provoz čerpadla v  závislosti 

na výšce hladiny

• kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících...

• dodáváno jako zapojený komplet - snadná instalace

• možnost hlídání výšky hladiny jakékoliv vodivé kapaliny

• je určeno pro automatický chod 1-fázových i 3-fázových čerpadel

• jedná se o komplet hladinového relé HRH-5 a stykače VS425

• volba funkce dočerpávání, odčerpávání

• jednotka nemá vlastní jištění - nutno předřadit vhodný jistící prvek

• krytí sestavy je IP55

• k dispozici 4 druhy sond v různém provedení (nejsou součástí sestavy 

- možno dodat)

• jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160 x 135 x 83 mm

1) PUMP UP (dočerpávání) - klesne-li hladina pod dolní mez (sonda D), sepne 

relé a čerpadlo dočerpává kapalinu, až hladina dosáhne horní mez (sonda 

H), pak se relé odpojí a čerpadlo se zastaví. Při poklesu hladiny pod dolní 

mez se situace opakuje. Po zapnutí napájení se automaticky sepne relé 

a čerpadlo dočerpá kapalinu až po horní mez.

2) PUMP DOWN (odčerpávání) - stoupne-li hladina nad horní mez, relé sepne 

a čerpadlo odčerpává kapalinu. Pokud hladina dosáhne spodní mez, relé se 

odpojí a čerpadlo se zastaví. Po zapnutí napájení je relé v klidovém stavu 

a čerpadlo se spustí až při překročení horní meze.

3) Spojíme-li vstupy H a  D a  připojíme je k  jediné sondě, zařízení bude 

udržovat jednu jedinou hladinu (horní a dolní mez splynou v jednu úroveň). 

Ve funkci PUMP UP relé sepne tehdy, klesne-li hladina pod úroveň sondy. 

Čerpadlo dočerpává kapalinu a  dosáhne-li hladina úroveň sondy, relé se 

odpojí a  čerpadlo se zastaví. Hladina je tedy udržována v  úzkém rozmezí 

kolem úrovně sondy. Ve funkci PUMP DOWN relé sepne tehdy, dosáhne-li 

hladina úrovně sondy. Čerpadlo odčerpává kapalinu, až hladina poklesne 

pod úroveň sondy - relé odpojí a čerpadlo se zastaví.

2

AC/DC 230 V nebo AC/DC 24 V (AC 50 - 60 Hz)

7 VA

-15 %; +10 %

nastavitelná v rozsahu 5 kΩ - 100 kΩ

max. AC 3.5 V

AC < 0.1 mA

max. 400 ms

800 nF (citlivost 5 kΩ), 100 nF (citlivost 100 kΩ)

nastavitelná  0.5 - 10 sec

1.5 sec

± 5 %

4x spínací

25 A 

4 kW / 400 V

3x106

-20.. +55  °C

-30.. +70  °C

 3.75 kV, galvanicky izolované

libovolná

IP55 sestava

2

160 x 135 x 83 mm 

834 g                                

EN 60255-6, EN 61010-1

viz. str. 95

Funkce:

Napájecí napětí:

Příkon:

Tolerance napájecího napětí:

Měřící obvod

Citlivost (vstupní odpor):

Napětí na elektrodách:

Proud sondami:

Časová odezva:

Max. kapacita kabelu sondy:

Časová prodleva (t):

Časová prodleva (t1):

Přesnost 

Přesnost nastavení (mech.):

Výstup

Počet kontaktů:

Jmenovitý tepelný proud:

Zatížení v AC3:

Mechanická životnost:

Další údaje

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Elektrická pevnost

(napájení-výstup):

Pracovní poloha:

Krytí celé sestavy:

Stupeň znečištění:

Rozměr:

Hmotnost:

Související normy:

Doporučené měřící sondy:

Popis funkce

FunkceTechnické parametry

Funkce dočerpávání                                                                 

Funkce odčerpávání

EAN kód

230 V

kontrolka 

jistící prvek 

Zapojení

Un

max

hladina

min

15-18

červená LED

Un

max

hladina

min

15-18

červená LED

 Hladinové sondy




