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RHV 04 Regulátor vý�ky hladiny
elektricky vodivých kapalin

Popis
Regulátor RHV 04 je urèen k dvoupolohové regulaci hladiny

elektricky vodivých kapalin (zejména vody). Pøístroj vyhodnocuje
zmìnu odporu mezi snímací a referenèní elektrodou pøi jejich
spojení elektricky vodivou kapalinou. U kovových nádr�í mù�e
nahradit referenèní elektrodu stìna nádr�e. Výstupem regulátoru
je pøepínací kontakt relé. Sepnutí relé i zaplavení jednotlivých
sond indikují LED diody na èelním panelu.

Pou�ití støídavého mìøicího signálu vyluèuje vznik elektro-
lytické koroze. Frekvence signálu (130 Hz) a vestavìné filtry

Vstupy:
Poèet elektrod: re�im signalizace:1 snímací + 1 referenèní

re�im regulace: 2 snímací + 1 referenèní
(stìna elektricky vodivé nádr�e mù�e
slou�it jako referenèní elektroda)

Mìøicí signál: 6 V, 130 Hz, proud nakrátko 0,5 mA
Odpor mezi
elektrodami: sepnutí: ≤ 6 kΩ,  rozepnutí: ≥ 20 kΩ.
Min. mìrná
vodivost kapaliny: 15 µS/cm (sonda ST2, ponor 10 mm)
Max. délka vedení: 200 m (pro bì�ný typ kabelu)

Charakteristika

 - vylouèení elektrolytické koroze
 - odolnost proti ru�ení sí�ovým napìtím

Dvoupolohová regulace vý�ky hladiny elektricky
vodivých kapalin pøi pou�ití støídavého signálu 130 Hz:

zaruèují odolnost proti ru�ení.
Regulátor lze provozovat v následujících re�imech:
1. Signalizace poklesu vý�ky hladiny na minimální hodnotu.
2. Signalizace dosa�ení maximální vý�ky hladiny (pou�ívá

se pøi hlídání prostor - napø. kotelny proti zaplavení.
3. Dvoupolohová regulace minimální vý�ky hladiny.
4. Dvoupolohová regulace maximální vý�ky hladiny.
Jednotlivé re�imy se nastavují propojkami pøístupnými zpøedu

po sejmutí èelního panelu, pøístroj nevy�aduje nastavení citlivosti.

Technické údaje

Vstupy: 2 snímací elektrody  + 1 referenèní
Výstup: kontakt relé 230 V~, 16 A
Napájení: 230 V, 50 Hz,
Krytí: IP 20
Montá�: na li�tu DIN

Svorkové zapojení
1. Signalizace poklesu hladiny na minimální vý�ku.

Nastavení propojek pøístupných
po sejmutí èelního panelu

Pozn.: Poruchový signál musí být pøipojen na klidové kontakty relé, aby do�lo k vyvolání poplachu i pøi selhání pøístroje.

Výstup: kontakty relé 230 V~, 16 A
Napájení: 230 V, 50 Hz
Pøíkon: 4 VA
Ji�tìní: vnìj�í, dopor. pojistka T 100 mA
Prac. podmínky: teplota: - 20°C ÷ +60°C,

vlhkost: ≤ 80 %
Stupeò krytí: IP 20
Rozmìry: 53 x 90 x 58 mm
Hmotnost: 0,4 kg
Montá�: na li�tu DIN 35 mm

Tento pøístroj je plnohodnotnou náhradou regulátoru RHV 02.
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2. Signalizace dosa�ení maximální vý�ky hladiny - ochrana proti zaplavení:

Nastavení propojek pøístupných
po sejmutí èelního panelu.

Pozn.: Poruchový signál musí být pøipojen na klidové kontakty relé, aby do�lo k vyvolání poplachu i pøi selhání pøístroje.

3. Regulace minimální vý�ky hladiny:

Nastavení propojek

4. Regulace maximální vý�ky hladiny:

Nastavení propojek

Pøíklad zapojení regulace hladiny
s hlídáním havarijních mezí

 zapojení 1  zapojení 2 zapojení 3 nebo 4
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Rozmìry pøístroje

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení

Montá�, instalaci a o�ivení regulátoru RHV 04 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech
platných pøedpisù.

Podklady pro objednávku

objednací èíslo typ název

40 04505 901001 RHV 04 Regulátor hladiny vodivých kapalin RHV 04

Katalogový list TP242/34/03-05

Popis èelního panelu

1 - indikace napájení (�lutá LED)

2 - indikace zaplavení elektrody E 2 (èervená LED)

3 - indikace zaplavení elektrody E 1 (èervená LED)

4 - indikace sepnutí výstupního relé (zelená LED)

Pøístroj nevy�aduje nastavení citlivosti s ohledem
na elektrickou vodivost kapaliny, pracuje ihned
po svém pøipojení do sítì.


