ŘADA

ŘADA 72
Plovákový spínač

72

plovákový spínač pro udržování
výšky hladiny v čerpacích stanicích
a zavlažovacích systémech

72.A1.0000.xxxx

72.A1.0000.xx02

72.B1.0000.xxxx

• 1P
• 10 A/250 V AC (cos  = 1) nebo
8 A/250 V AC (cos  = 0,6)

• 2 nebo 3 oddělené vodotěsné komory
pro vztlak, spínací kontakt a závaží

• délka kabelu 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m
• materiál kabelu PVC nebo polychloropren
• pro vyprazdňování a plnění
• materiál kontaktů AgNi

• plovákový spínač se

•

2 vodotěsnými komorami
pro čerpací stanice
a zavlažovací systémy,
součástí protizávaží (230 g)
pro odlehčení tahu

• plovákový spínač se 2

•
•
•

vodotěsnými komorami
pro kapalné potraviny
a pitnou vodu
vhodné pro bazény s vysokým
obsahem chlóru nebo bazény
s vysokým obsahem soli
součástí protizávaží (230 g)
pro odlehčení tahu
kabel a plasty podle ACS
schválení pro pitnou vodu

• plovákový spínač se

•

3 vodotěsnými komorami
pro systémy odpadních vod,
odvodňovací zařízení
a čerpací stanice,
součástí upevňovací
souprava

E
* plovákový spínač s polychloroprenovým
kabelem (H07 RN-F) se zkouškou TÜV.
rozměry na straně 4
Všeobecné údaje
Počet kontaktů
Max. trvalý proud

A

Jmenovité napětí

V AC

Min. spínaný výkon

mW (V/mA)

DC1 max. spínaný proud: 30 V DC
Krytí

1P

1P

1P

10 A (8 A)

10 A (8 A)

10 A (8 A)

250

250

250

1200 (12/100)

1200 (12/100)

1200 (12/100)

6 A - 30 V DC

6 A - 30 V DC

6 A - 30 V DC

IP 68

IP 68

IP 68

Max. teplota kapaliny

°C

+50

+40

+50

Max. hloubka použití

m

40

40

20

PVC nebo H07 RN-F*

ACS + AD8

PVC nebo H07 RN-F*

polypropylen

polypropylen

polypropylen

Materiál kabelu
Materiál krytu
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Schválení zkušeben podrobnosti na vyžádání)

1

ŘADA 72
Plovákový spínač

ŘADA

72

Objednací kód
Příklad: řada 72, plovákový spínač pro málo znečištěnou vodu, kabel délky 5 m, 1P.

7 2 . A

1 . 0 0 0 0 . 0 5

řada

0 0
materiál kabelu
00 = PVC
01 = polychloropren
H07 RN-F
02 = ACS schválení

typ
A = plovákový spínač pro málo
znečištěnou vodu
B = plovákový spínač pro silně
znečištěnou odpadní vodu

délka kabelu
05 = 5 m
10 = 10 m
15 = 15 m
20 = 20 m

počet kontaktů
1 = 1P

všechna provedení
72.A1.0.000.0500
72.A1.0.000.0501
72.A1.0.000.1000
72.A1.0.000.xx02
72.B1.0.000.1000
72.B1.0.000.1001
72.B1.0.000.1500
72.B1.0.000.1501
72.B1.0.000.2001

E

Příslušenství (v balení)
upevnění pro 72.B1

Protizávaží (230 g) pro 72.A1 k připevnění
na kabel slouží k nastavení spínací hystereze
a tím k nastavení horní a dolní úrovně spínání.

Příchytka se šrouby pro 72.B1
s kabelovou průchodkou.
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protizávaží pro 72.A1

2
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ŘADA 72
Plovákový spínač

72

Funkce
Typ 72.A1 - pro obě funkce je třeba jeden plovákový spínače 72.A1.
Funkce vyprazdňování

Funkce plnění

E

45˚

Při použití černého a hnědého vodiče
se obvod rozepne, když plovák ukazuje dolů,
a sepne se, když plovák ukazuje nahoru.
Modrý vodič je třeba izolovat.

Typ 72.B1 - pro obě funkce jsou třeba dva plovákové spínače 72.B1.
Funkce vyprazdňování
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20˚

Při použití černého a modrého vodiče
se obvod rozepne, když plovák ukazuje
nahoru, a sepne se, když plovák ukazuje
dolů.
Hnědý vodič je třeba izolovat.

45˚

45˚

20˚

45˚

Při použití černého a hnědého vodiče
se obvod rozepne, když plovák ukazuje dolů,
a sepne se, když plovák ukazuje nahoru.
Modrý vodič je třeba izolovat.

Funkce plnění

20˚

Při použití černého a modrého vodiče
se obvod rozepne, když plovák ukazuje
nahoru, a sepne se, když plovák ukazuje
dolů.
Hnědý vodič je třeba izolovat.

20˚
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ŘADA

72

ŘADA 72
Plovákový spínač

Rozměry
Typ 72.A1

Typ 72.B1
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