SERIA

72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Funkcje

72.01

72.11

Kontrola poziomu cieczy przewodzàcych
72.01 - Nastawna czułoÊç przekaênika
72.11 - Stała czułoÊç
Funkcja napełniania i opró˝niania
Sygnalizacja LED
• Zwi´kszona izolacja (6kV - 1.2/50μs)
pomi´dzy:
- zasilaniem a zestykami
- elektrodami a zasilaniem
- zestykami a elektrodami
• Monta˝ na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
• Kontrola jednego lub dwóch (min./maks.)
poziomów cieczy
• 72.01 dost´pny w wykonaniu 400 V
Regulowana czułoÊç
• 72.01 dost´pne równie˝ z nastawianà
czułoÊcià (5...450) kΩ
• 72.01 dost´pna wersja dla niewielkich
obcià˝eƒ 5V 1mA
•
•

•
•
•

Nastawiana czułoÊç (5...150) kΩ
Przełàczany czas opóênienia (0.5s lub 7s)
Przełàczana funkcja napełniania i opró˝niania

Stała czułoÊç: 150 kΩ
Stały czas opóênienia: 1s
• Funkcja napełniania i opró˝niania ustawiana
przy pomocy zworki
•
•

U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

72.01/11
Zaciski Êrubowe

F = Napełnione

E = Opró˝nione

Przekaêniki czasowe i nadzorcze

FL = Napełnianie z opóênieniem 7s
FS = Napełnianie z opóênieniem 0,5s
ES = Opró˝nianaie z opóênieniem 0.5s
EL = Opró˝nianie z opóênieniem 7s

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
Informacje techniczne strona V
Wymiary patrz str. 8
Dane zestyków

1P

1P

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

16/30

16/30

Napi´cie znamionowe/maks.nap.łàczeniowe V AC

250/400

250/400

4,000

4,000

IloÊç zestyków

Maks. moc łàczeniowa dla AC1

VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

750

750

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 VAC) kW

0.55

0.55

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

16/0.3/0.12

16/0.3/0.12

500 (10/5)

500 (10/5)

AgCdO

AgCdO

Min. moc łàczeniowa

mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków
Dane cewki
Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

24

V DC

24

Pobór mocy AC/DC
Zakres napi´cia zasilania

110...125 230...240
—

—

400

24

110...125

230...240

—

24

—

—

2.5/1.5

VA (50 Hz)/W

2.5/1.5

V AC (50/60 Hz) 19.2...26.4 90...130 184...253 360...460
V DC 20.4...26.4

—

—

—

19.2...26.4

90...130

184...253

20.4...26.4

—

—

Dane ogólne
TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1

cykle

Napi´cie elektrod

V AC

Pràd elektrody
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Czas reakcji
Maksymalny zakres czułoÊci

mA

Stopieƒ ochrony

100 · 103

4

4

0.2

0.2

s

0.5 - 7 (nastawny)

1

kΩ

5…150 (nastawny)

150 (stały)

6

6

–20…+60

–20…+60

IP20

IP20

Izolacja mi´dzy zasilaniem/zestykami/elektrodami(1.2/50 μs) kV

Temperatura pracy

100 · 103

°C

Certyfikaty i dopuszczenia
1
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Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Funkcje

72.42

Przekaênik priorytetowy
Specjalny przekaênik dla zmiennych
obcià˝eƒ, do układów pomp, spr´˝arek,
klimatyzacji lub jednostek chłodzenia
2 niezale˝ne styki zwierne, 12 A
4 funkcje
• 2 niezale˝ne sygnały sterujàce, odizolowane
od zasilania
• 110...240 V i 24 V AC/DC wersje zasilania
• Obudowa modułowa, 35 mm szerokoÊci
• Monta˝ na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
• Styki bez kadmu
•
•

•

Wielofunkcyjny (MI, ME, M2, M1)

Wymiary patrz str. 8
Dane zestyków
IloÊç zestyków

2Z

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

12 / 20

Napi´cie znamionowe/maks.nap.łàczeniowe V AC

250 / 400

Maks. moc łàczeniowa dla AC1

VA

3,000

Maks. moc łàczeniowa dla AC15

VA

1,000

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 V AC) kW

0.55

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

12 / 0.3 / 0.12

Min. moc łàczeniowa

300 (5 / 5)

mW (V/mA)

AgNi

Standardowy materiał zestyków
Dane cewki
Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)/DC
Pobór mocy

w trybie czuwania W

z 2 aktywnymi wyjÊciami W/VA(50 Hz)
Zakres napi´cia zasilania

V AC (50/60 Hz)
V DC

24

110 … 240

0.12

0.18

1.1 / 1.7

1.5 / 3.9

16.8…28.8

90…264

16.8…32

90…264

Dane ogólne
TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1

cykle

Opóênienie zadziałania (T na wykresie działania) s
Czas aktywacji po załàczeniu

s

100 x 103
0.2...20
≤ 0.7

Minimalny impuls sterujàcy

ms

50

Izolacja zasilanie/styki (1.2/50 μs)

kV

6

WytrzymałoÊç izolacji pomi´dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy
Stopieƒ ochrony
Certyfikaty i dopuszczenia
2

°C

1,000
–20…+50
IP20
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72.42
Zaciski Êrubowe

SERIA

72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Kod zamówienia
Przykład: seria 72 - przekaênik kontroli poziomu cieczy, ustawiany zakres czułoÊci, zasilanie (230...240) V AC.

7 2 . 0
Seria
Typ
0 =Przekaênik kontroli poziomu,
nastawny zakres czułoÊci (5...150)kΩ
1 = Przekaênik kontroli poziomu,
czułoÊç stała 150 kΩ
4 = Przekaênik priorytetowy
IloÊç zestyków
1 = 1 przełàczny
2=2Z

1 . 8 . 2 4 0 . 0

0

0

0

Materiał zestyków
0 = Standard AgCdO
przy 72.01/72.11,
AgNi przy 72.42
5 = AgNi + Au**
Napi´cie znamionowe
cewki
024 = 24 V
125 = (110…125)V AC
230 = (110 … 240) V
240 = (230…240)V AC
400 = 400 V AC (tylko 72.01)

Opcja
0 = Max. 150 kΩ
2 = Nastawny zakres
czułoÊci (5...450) kΩ
typ 72.01.8.024.0002*
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**

Rodzaj napi´cia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Przekaêniki czasowe i nadzorcze

Wszystkie wykonania
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
72.42.0.230.0000
72.42.0.024.0000
Dla przewodnoÊci do 2 μSiemens lub
rezystancji 450 kΩ
** Do aplikacji z niskimi pràdami
załàczenia 5V 1 mA
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Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Ogólne informacje techniczne
WłaÊciwoÊci izolacji

72.01/72.11

Izolacja

72.42

WytrzymałoÊç dielektryczna Impuls (1.2/50 μs)
pomi´dzy zasilaniem a zestykami

4,000 V AC

6 kV

6 kV

pomi´dzy zas. a obw. sterujàcym (tylko wersja 110...240V)

2,500 V AC

—

4 kV

pomi´dzy elektrodami a złàczami Z1, Z2*

4,000 V AC

6 kV

—

pomi´dzy zestykami a elektrodami

4,000 V AC

6 kV

—

pomi´dzy otwartymi zestykami

1,000 V AC

1.5 kV

1.5 kV

EMC specyfikacja
Typ testu

Standard odniesienia

Wyładowania elektrostatyczne

72.01/72.11

72.42

kontaktowe

EN 61000-4-2

4 kV

4 kV

przez powietrze

EN 61000-4-2

8 kV

8 kV

Badanie odpornoÊci na

(80...1,000 MHz)

EN 61000-4-3

10 V/m

promieniowane pole RF

(1…2.8 GHz)

EN 61000-4-3

—

Bad. odp. na przepi´cia

na zaciskach zasilania

EN 61000-4-4

4 kV

(impuls 5/50 ns, 5 i 100 kHz)

na zaciskach sterowania

10 V/m
5 V/m
4 kV

EN 61000-4-4

—

4 kV

symetryczne

EN 61000-4-5

4 kV

4 kV

(udar 1.2/50 μs)

asymetryczne

EN 61000-4-5

4 kV

4 kV

Badanie odpornoÊci na przewodzone

na zaciskach zasilania

EN 61000-4-6

10 V

10 V (0.15...230 MHz)

sygnały (0.15…80 MHz)

na zaciskach sterowania

EN 61000-4-6

—

10 V

Zaniki napi´cia

70 % UN

EN 61000-4-11

—

25 cykle

EN 61000-4-11

—

1 cykle

Impulsy napi´cia na zaciskach

Krótkie przerwy
OdpornoÊç na zaburzenia elektromagnetyczne (0.15…30 MHz)

CISPR 11

klasa B

klasa B

Emisja zaburzeƒ

CISPR 11

klasa B

klasa B

(30…1,000 MHz)

Połàczenia
Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków
Maks. przekrój przewodu

mm 9
drut

linka

mm2 1x6 / 2x4

1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12

1x12 / 2x14

Pozostałe dane
mA < 1

Pobór pràdu na Z1 i Z2 (typ 72.11)
Pobór pràdu dla sygnału sterujàcego (B1-B3 i B2-B3)

5 mA, 5 V
72.01/72.11

Straty mocy

72.42

bez obcià˝onych zestyków

W 1.5

0.9 (1 przekaênik zał.)

przy pràdzie znamionowym

W 3.2

3.0 (2 przekaêniki zał.)

Maks. dł. przewodu pomi´dzy elektrodà a przekaênikiem (typy 72.01/72.11) m 200 (maks. pojemnoÊç 100 nF/km)
* Brak izolacji elektrycznej pomi´dzy elektrodami a układem zasilania 24 V DC (typ 72.x1.9.024.0000). W zwiàzku z tym dla aplikacji SELV
konieczne b´dzie zastosowanie êródła zasilania SELV (nie uziemionego). W przypadku aplikacji PELV (z uziemieniem) nale˝y zabezpieczyç
przekaênik przed szkodliwymi skutkami obiegu pràdu przez nieuziemianie elektrod. Problem ten nie wyst´puje dla układu zasilania 24 V AC
(typ 72.x1.8.024.0000), który dzi´ki wewn´trznej izolacji transformatora zapewnia wymuszonà izolacj´ pomi´dzy elektrodami a zasilaniem.

III-2014, www.findernet.com

Przekaêniki czasowe i nadzorcze

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodu

Nm 0.8
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Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Funkcje 72.01 i 72.11
U

= Napi´cie zasilania

B1

= Maksymalny
poziom elektrody

B2
B3

Zestyki

Napi´cie
zasilania

Stan styku
zwiernego

Otwarte

Zamkni´te

= Minimalny
poziom elektrody

OFF

Otwarty

11 - 14

11 - 12

= WartoÊç Êrednia

ON

Otwarty

11 - 14

11 - 12

ON

Otwarty
(Odliczany czas)

11 - 14

11 - 12

ON

Zamkni´ty

11 - 12

11 - 14

LED

= Styki 11-14
Z1-Z2 = Łàcznik dowyboru
funkcji opró˝nienia
(Typ 72.11)
Funkcje i czas reakcji

Typ 72.01
Typ 72.11
FL = Kontrola poziomu poprzez napełnianie, długi (7s) czas zadziałania.
F = Kontrola poziomu poprzez napełnianie, Z1-Z2 nie połàczone.
FS = Kontrola poziomu poprzez napełnianie, krótki (0,5s) czas zadziałania.
Czas zadziałania 1s.
ES = Kontrola poziomu poprzez opró˝nianie, krótki (0,5s) czas zadziałania. E = Kontrola poziomu poprzez opró˝nienie, Z1-Z2 połàczone.
EL = Kontrola poziomu poprzez opró˝nianie, długi (7s) czas zadziałania.
Czas zadziałania 1s.

Funkcja napełniania
Schemat

Przykady z 3 elektrodami
U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

Poziom

Funkcja załàczenia:
• Załàczenie “ON”, jeÊli ciecz jest
poni˝ej sondy B1 wyjÊcie
przekaênika zadziała po
nastawionym czasie T.
• Je˝eli poziom cieczy spadanie
poni˝ej B2, wyjÊcie przekaênika
zadziała po nastawionym czasie T.

Typ 72.11

Funkcja wyłàczenia:
• Je˝eli ciecz osiàgnie poziom
elektrody B1, wyjÊcie przekaênika
powróci do stanu pierwotnego po
nastawionym czasie T.
• Wyłàczenie zasilania powoduje
natychmiastowà reakcj´ wyjÊcia
przekaênika.

F=
Napełnianie

Schemat

Przykady z 2 elektrodami

Typ 72.01
U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

Poziom

Kontrola napełnienia – z pojedynczym
poziomem kontroli, B1.
Poni˝ej normalnego poziomu cieczy
mo˝emy si´ spodziewaç cykli
napełnienia o poziomie okreÊlonym
przez elektrod´ B1 z bezwładnoÊcià
poni˝ej i powy˝ej wartoÊci.
Funkcja załàczenia:
• Włàczenie zasilania, w przypadku
gdy poziom cieczy znajduje si´
poni˝ej sondy B1, cykl wyjÊcia
przekaênika nast´puje z
nastawionà zwłokà czasowà T.
• Je˝eli poziom cieczy spadnie
poni˝ej elektrody B1, cykl wyjÊcia
przekaênika zadziała po
nastawionym czasie T.

Typ 72.11
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Kontrola napełniania – pomi´dzy
minimalnym i maksymalnym
poziomem. W czasie normalnego
u˝ytkowania poziom cieczy
powinien oscylowaç pomi´dzy
elektrodami stanu minimalnego i
maksymalnego, B1 i B2 (plus
stopieƒ bezwładnoÊci).

F=
Napełnianie

Funkcja wyłàczenia:
• Wprzypadku osiàgni´cia przez
ciecz poziomu elektrody B1, wyjÊcie
przekaênika zadziała po
nastawionym czasie T.
• Wprzypadku odci´cia êródła
zasilania, wyjÊcie przekaênika
reaguje natychmiastowo.
5
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Typ 72.01

SERIA

72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Funkcja opróêniania
Schemat

Przykady z 3 elektrodami

Kontrola opró˝nienia – pomi´dzy
minimalnym i maksymalnym poziomem.
W czasie normalnego u˝ytkowania
poziom cieczy powinien oscylowaç
pomi´dzy elektrodami stanu
maksymalnego i minimalnego, B2
i B1 (plus stopieƒ bezwładnoÊci).

Typ 72.01
U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

Poziom

Funkcja załàczenia:
• Włàczenie zasilania, jeÊli poziom
cieczy znajduje si´ powy˝ej elektrody
B1, cykl pracy przekaênika wyjÊciowego
nastàpi po nastawionym czasie T.
• Je˝eli poziom cieczy podniesie si´
do B1, wyjÊcie przekaênika zadziała
po nastawionym czasie T.

Typ 72.11

Funkcja wyłàczenia:
• JeÊli poziom cieczy spadnie do
poziomu elektrody B2, wyjÊcie
przekaênika zadziała po
nastawionym czasie T.
• Je˝eli zostanie odci´te êródło
zasilania, wyjÊcie przekaênika
zareaguje natychmiastowo.

E=
Opró˝nianie

Schemat

Przykady z 2 elektrodami

Kontrola opró˝nienia – z pojedynczym
poziomem kontroli B1. Zakres pracy
wg poziomu cieczy, mo˝emy si´
spodziewaç cykli opró˝nienia o
poziomie okreÊlonym przez elektrod´
B1 z bezwładnoÊcià poni˝ej i
powy˝ej wartoÊci.

Typ 72.01
U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

Funkcja załàczenia:
• Włàczenie zasilania, jeÊli poziom
cieczy znajduje si´ powy˝ej B1 cykl
pracy przekaênika wyjÊciowego
nastàpi po nastawionym czasie T.
• Je˝eli poziom cieczy podniesie si´
do B1 cykl pracy przekaênika wyjÊciowego nastàpi po
nastawionym czasie T.

Typ 72.11

Funkcja wyłàczenia:
• Je˝eli poziom cieczy obni˝y si´ do
poziomu sondy B1cykl pracy
przekaênika wyjÊciowego nastàpi
po nastawionym czasie T.
• Wyłàczenie zasilania powoduje
natychmiastowà reakcj´ przekaênika
wyjÊciowego.

E=
Opró˝nianie

Aplikacje dla 72.01 oraz 72.11
Kontrola napełnienia:
Przykład z 3 sondami i ze stycznikiem
połàczonym ze stykami przekaênika.

Kontrola opró˝nienia:
Przykład z 3 sondami i z pompà podłàczonà
bezpoÊrednio do styków przekaênika.

Seria przekaêników kontrolnych 72 pracuje
poprzez pomiar rezystancji cieczy, pomi´dzy sondà
wspólnà (B3) a min. i maks. poziomem sond (B1 i
B2). Je˝eli zbiornik jest wykonany z metalu, mo˝e
słu˝yç jako alternatywa dla sondy B3.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na
odpowiednià rezystancje cieczy patrz poni˝ej:
CIECZE ZALECANE
- Woda pitna
- Wody deszczowe/opadowe
- Woda morska
- Ciecze o niskiej zawartoÊci alkoholu
- Wino
- Mleko, piwo, kawa
- Âcieki
- Płynne nawozy
CIECZE NIEZALECANE
- Woda destylowana
- Paliwa
- Oleje
- Ciecze o du˝ej zawartoÊci alkoholu
- Ciekły gaz
- Parafina
- Glikol etylenowy
- Farba
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Poziom

SERIA

72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Funkcje 72.42
A1-A2

= Napi´cie zasilania

S1 (B1-B2) = Sygnał sterujàcy 1
S2 (B3-B2) = Sygnał sterujàcy 2
= Styk 1 (11-14) i
Styk 2 (21-24)
LED 1

= WyjÊcie 1

LED 2

= WyjÊcie 2

LED
Urzàdzenie w stanie czuwania, wyjÊcia nie załàczone
WyjÊcie nie załàczone, odliczanie czasu
WyjÊcie nie załàczone (tylko funkcje M1/M2)
WyjÊcie załàczone

Schemat połàczeƒ

(ME) WyjÊcie załàczane jest za pomocà sygnału
sterujàcego
• Napi´cie zasilania jest podłàczone do A1-A2.
Po podaniu napi´cia na S1 wymuszane jest
zamkni´cie jednego zestyku. Styki zamykajà si´ na
przemian 11-14 i 21-24, po ka˝deym kolejnym
zamkni´ciu S1 - zapewniajàc mo˝liwoÊç pracy
dwóch silników.
• Podanie napi´cia na S2 wymusi załàczenie dwóch
wyjÊç (niezale˝nie od S1). Jednak by ograniczyç
wysoki pràd rozruchowy drugi silnik nie zostanie
załàczony w czasie T podczas, którego przewidziany
jest rozruch pierwszego.
(M2) Tylko wyjÊcie 2 (21-24)
• Napi´cie jest podane na A1-A2.
• Podanie napi´cia zarówno na S1 jak i S2 spowoduje
zamkni´cie styku 2 (21-24). Funkcja stosowana gdy
urzàdzenie w pierwszym obwodzie (11-14) jest
wyłàczone z eksploatacji.
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(M1) Tylko wyjÊcie 1 (11-14)
• Napi´cie jest podane na A1-A2.
• Podanie napi´cia zarówno na S1 jak i S2 spowoduje
zamkni´cie styku 1 (11-14). Funkcja stosowana gdy
urzàdzenie w drugim obwodzie (21-24) jest
wyłàczone z eksploatacji.
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(MI)WyjÊcie załàczane jest naprzemiennie wraz z
kolejnymi załàczeniami
• Podanie napi´cia zasilania na A1-A2, wymusza
zamkni´cie tylko jednego wyjÊcia przekaênikowego
ale styki b´dà zamykły si´ naprzemiannie 11-14 i
21-24 wraz z ka˝dym kolejnym podaniem zasilania
- zapewniajàc mo˝liwoÊç pracy dwóch silników.
• Drugie wyjÊcie przekaênikowe mo˝e zostaç
zamkni´te poprzez impuls sterujàcy S1 lub S2 jednak by ograniczyç wysoki pràd rozruchowy drugi
silnik nie zostanie załàczony w czasie T podczas,
którego przewidziany jest rozruch pierwszego.

SERIA

72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
MI przykład działania
Przykład pokazuje przekaênik priorytetowy 72.42 pracujàcy w
obwodzie z przekaênikiem kontroli poziomu cieczy 72.01.
W normalnych warunkach pracy poziom cieczy ma utrzymywaç si´
w przedziale pomi´dzy Min a Max. W tym przypadku funkcja
przekaênika 72.42 to naprzemienne załàczanie pomp w celu
równomiernego rozło˝enia obcià˝enia instalacji. Nie ma potrzeby
załàczania obydwu pomp.

ME przykład działania

Przekaêniki czasowe i nadzorcze

Przykład pokazuje przekaênik priorytetowy 72.42 pracujàcy w
obwodzie z dwoma przekaênikami kontroli poziomu cieczy 72.01.
W normalnych warunkach pracy poziom cieczy ma utrzymywaç si´
w przedziale pomi´dzy Min a Max. W tym przypadku funkcja
przekaênika 72.42 to naprzemienne załàczanie pomp w celu
równomiernego rozło˝enia obcià˝enia instalacji. JeÊli poziom
cieczy osiàgnie poziom oznaczony jako Alarm funkcjà 72.42
b´dzie załàczenie obydwóch pomp poprzez podanie napi´cia na
zacisk B3 z przekaênika kontroli poziomu Alarm/Low.

Uwaga: z uwagi na niskà wartoÊç sygnału sterujàcego 72.42,
zaleca si´ u˝ycie przekaênika kontroli poziomu cieczy w wykonaniu
72.01.8.230.5002 ze wzgl´du na styki przeznaczone do obcià˝eƒ
sygnałowych.

Wymiary
72.42
Zaciski Êrubowe
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72.01/11
Zaciski Êrubowe
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72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Akcesoria dla 72.01 i 72.11
Elektroda zawieszana, na przewodzie do cieczy o dobrej przewodnoÊci. Do studni i zbiorników nie pod ciÊnieniem.
Zamów odpowiednià liczb´ elektrod - dodatkowo do przekaênika.
• Elektrody na przewodzie do zastosowania w procesie obróbki ˝ywnoÊci oraz przetwórstwa (zgodnie z Europejskà
Dyrektywà 2002/72/EC i Amerykaƒskimi normami FDA title 21 part 177):
072.01.06

DługoÊç przewodu: 6 m (1.5 mm2)

072.01.06

DługoÊç przewodu: 15 m (1.5 mm2)

072.01.15

• Elektrody na przewodzie do basenu z wysokim poziomem chloru w wodzie, do basenów z wodà słonà o wysokim
stopniu zasolenia:
DługoÊç przewodu: 6 m (1.5 mm2)

072.02.06

Dane techniczne
072.02.06

Maksymalna temperatura cieczy
Materiał elektrody

°C

+100
stal nierdzewna(AISI 316L)

Nale˝y pami´taç o zamawianiu odpowiedniej iloÊci elektrod do przekaênika.

072.31

Dane techniczne
Maksymalna temperatura cieczy
Przekrój przewodu
Materiał elektrody
072.31

Dopuszczalny moment obrotowy Êruby
Maksymalny przekrój przewodów

°C + 80
mm Ø ≤ 3...6
stal nierdzewna (AISI 316L)
Nm 0.7
mm2 1 x 2.5
AWG 1 x 14
mm 9
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DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodu
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Elektrody zawieszane

SERIA

72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Akcesoria dla 72.01 i 72.11
Czujnik poziomu podłogowy, zaprojektowany w celu wykrywania i sygnalizowania wody na
powierzchni podłogi (podło˝a)

072.11

Dane techniczne
Materiał elektrody

stal nierdzewna (AISI 301)

WłaÊciwoÊci zacisków
072.11

Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

Nm

Maksymalny przekrój przewodów
mm2
AWG
DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodu

0.8
drut

linka

1x6/2x6

1x6/2x4

1 x 10 / 2 x 10

1 x 10 / 2 x 12

mm

9

mm

1

mm

10

Pozosta∏e dane
OdległoÊç mi´dzy elektrodà a podło˝em
Ârednica wkr´tu mocujàcego do przewodu

Maksymalnie M5

Maksymalna Êrednica kabla

Maksymalna długoÊç przewodu mi´dzy elektrodà a przekaênikiem m
°C
Maksymalna temperatura cieczy

200 (z pojemnoÊcià 100 nF/km)
+100

Czujnik poziomu podłogowy podłàczony do zacisków
przekaênika ustawiony w funkcji opró˝niania.
Do stosowania w chłodnictwie sugerowane sà typy
72.01.8.024.0002 lub
72.01.8.230.0002 (czułoÊç 5...450kOhm).

Z1, Z2 tylko dla 72.11

Mocowanie elektrody z dwupolowym podłàczeniem, jedno podłàczane do elektrody, drugie
do instalacji uziemieniowej. Stosowane do metalowych zbiorników z otworami G3/8''.
Elektrody zamawiane osobno.
Zamówienia elektrod w iloÊci odpowiedniej do wybranej opcji przekaênika.
072.51

072.51

Dane techniczne
Maksymalna temperatura cieczy

°C + 100

Maksymalne ciÊnienie w zbiorniku

bar 12

Przekrój przewodu
Materiał elektrody

mm Ø ≤ 6
stal nierdzewna (AISI 304)
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Funkcje
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72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Akcesoria dla 72.01 i 72.11
Mocowanie do trzech elektrod. Elektrody zamawiane osobno.
Zamówienia elektrod w iloÊci odpowiedniej do wybranej opcji przekaênika.
Dane techniczne
Maksymalna temperatura cieczy
Materiał elektrody

072.53
°C

+ 130
stal nierdzewna (AISI 303)

072.53

072.500

Elektroda i łàcznik elektrod, mo˝liwoÊç łàczenia wielu elektrod dla uzyskania zało˝onej długoÊci.
Dane techniczne
Elektroda - 500 mm długoÊci, gwint M4, stal nierdzewna (AISI 303)
072.500
Łàcznik elektrod - gwint M4, stal nierdzewna (AISI 303)
072.501
Ilustracja połàczenia elektrod.

Separator elektrod

072.503

Adapter do monta˝u na panel, plastikowe, 35 mm szerokoÊci

011.01

Płytki do opisu białe, plastikowe, 72 płytki, 6 x 12 mm (tylko dla 72.42)

060.72

Płytki do opisu, plastikowe, 1 płytki, 17 x 25.5 mm (tylko dla 72.42)

019.01

Przekaêniki czasowe i nadzorcze

072.501

072.503

011.01

060.72

III-2014, www.findernet.com

019.01

11

SERIA

72
Seria 72 - Przekaêniki nadzorcze
Aplikacje dla 72.01 oraz 72.11

Pozytywna logika bezpieczeƒstwa
Przekaêniki pracujà zgodnie z zasadà zamkni´cia zestyku normalnie
otwartego, który z kolei mo˝e byç u˝yty do wysterowania - uruchomienia
pompy, w obydwu aplikacjach napełnienia i opró˝nienia.
Wskutek niewłaÊciwej pracy, lub odci´cia êródła zasilania od przekaênika
w funkcjach napełnienia lub opró˝nienia reakcja wyjÊcia przekaênika
zostaje przerwana natychmiastowo.
Rozwiàzanie to jest najbezpieczniejszà opcjà.

Przekaêniki czasowe i nadzorcze

Przepełnienia zbiornika w funkcji napełnienia
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ oraz upewniç si´, ˝e zbiornik nie
b´dzie si´ nadmiernie napełniał. Czynniki które wpływajà na właÊciwà
prac´ pompy muszà byç dokładnie zweryfikowane nale˝à do nich:
tempo odłàczenia od zbiornika, pozycja pojedynczej elektrody
(lub maks. pozycja sondy), opóênienie czasowe załàczenia. Ograniczenie
czasu zwłoki do minimum zmniejszy prawdopodobieƒstwo przepełnienia
zbiornika, ale przyrost wartoÊci wymaga zainstalowania
odpowiedniego wyłàcznika.
Nie nale˝y dopuszczaç do suchej pracy pompy po opró˝nieniu
Nale˝y si´ upewniç ˝e pompa nie b´dzie pracowała na sucho. Podobne
parametry muszà byç zachowane dla aplikacji jak powy˝ej. Ograniczenie
czasu zwłoki zał./wył. zmniejszy ryzyko do minimum, ale ponowne,
zwi´kszenie wartoÊci wymaga zainstalowania odpowiedniego włàcznika.
Opóênienie załàczenia
W komercyjnych i niewielkich przemysłowych aplikacjach u˝ycie krótkiego
opóênienia czasowego jest najbardziej odpowiednie, właÊciwe do
stosunkowo niewielkiego rozmiaru zbiorników i w konsekwencji
zapewnia właÊciwà prac´ przy cz´stych i szybkich zmianach poziomu
cieczy. Na wi´kszà skal´ przemysłowà wykorzystujàce aplikacje, z du˝o
wi´kszymi zbiornikami i pompami du˝ych mocy muszà unikaç zbyt
cz´stych cykli pracy. Wykorzystanie przekaênika 72.01 zapewnia
mo˝liwoÊç wydłu˝enia sugerowanego poÊlizgu czasowego
do 7 sekund.
Krótkie czasy reakcji pozwolà na Êcisłà kontrol´ zamierzonego poziomu,
jednak kosztem takiego rozwiàzania b´dà cz´ste załàczenia.
WytrzymałoÊç elektryczna zestyków
Elektryczna ˝ywotnoÊç zestyków przekaênika b´dzie zwi´kszona w
aplikacjach, gdzie wyst´puje zwi´kszona odległoÊç mi´dzy maks. i min.
elektrodà (3-elektroda kontrolna).
Mniejsza odległoÊç, lub poziom kontroli z pojedynczym poziomem
(2-elektroda kontrola), wymusi zwi´kszone cykle pracy urzàdzenia co w
konsekwencji przyczyni si´ do krótszej ˝ywotnoÊci zestyków. Podobnie,
zwi´kszona wartoÊç zwłoki czasowej wydłu˝y, a krótki cykl załàczeƒ
zredukujà, ˝ywotnoÊç urzàdzenia.
Kondensaty w oleju I kontrola wycieku
W układzie kontroli z mo˝liwym przenikaniem cieczy skondensowanych
lub wnikaniem wody do systemu smarowania zaleca si´ podłàczenie
czujnika pomi´dzy zaciski B1-B3 (z funkcjà E lub ES, Z1 i Z2 połàczone).
Woda skondensowana ma niskà opornoÊç w przypadku niewielkiego
zanieczyszczenia. Dlatego zalecany jest typ 72.01.8.240.0002 z
du˝à czułoÊcià (5...450) kOhm i czujnik serii 072.11.
Kontrola zalania podłogi
W układzie kontroli przed zalaniem podłogi zaleca si´ podłàczenie
czujnika mi´dzy zaciski B1 i B3 (z funkcjà E lub ES, Z1 i Z2 połàczone).
Dlatego nale˝y wybraç przekaênik 72.01.8.240.0000 lub
72.11.8.240.0000 i czujnik serii 072.11.
12

Kontrola pompy
Niewielkie jednofazowe pompy (0.55 kW - 230 V AC) mogà byç
zasilane bezpoÊrednio z wyjÊçia przekaênika.
W przypadku du˝ej cz´stotliwoÊci łàczeƒ, zaleca si´ zastosowanie
układu wykonawczego o wy˝szej mocy przekaênika lub stycznika
załàczajàcego silnik pompy. Pompy o znacznie wi´kszej mocy (jedno i
trójfazowe) wymagajà koniecznoÊci zastosowania odpowiedniego
stycznika.
Sondy pomiarowe i długoÊci przewodów
Instalacja 2 elektrod lub 3 elektrod b´dzie wymogiem kontroli
pojedynczego poziomu, lub kontroli pomi´dzy min. i maks. poziomu,
oczekiwanego. Je˝eli zbiornik jest wykonany z materiału o dobrej
przewodnoÊci istnieje mo˝liwoÊç wykorzystania zbiornika jako
wspólnej elektrody B3, jeÊli oczywiÊcie istnieje mo˝liwoÊç elektrycznego
połàczenia zbiornika z przekaênikiem.
Maksymalna długoÊç przewodu mi´dzy elektrodà, a przekaênikiem
wynosi 200m, nie mo˝na przekroczyç wartoÊci 100nF/km dla
przewodu.
Maksymalnie w zbiorniku mo˝na u˝yç 2 przekaêników współpracujàcych
z tymi samymi elektrodami - jeÊli wymagana jest kontrola dwóch ró˝nych
poziomów monitorowania.
Uwaga: Istnieje mo˝liwoÊç bezpoÊredniego połàczenia elektrycznego
terminali B1-B3, i B2-B3, (z u˝yciem elektrody / cieczy), aplikacja ta
jednak nie daje gwarancji ustawienia dokładnej czułoÊci.
Dobór elektrod
Dobór elektrod w du˝ej mierze zale˝y od rodzaju cieczy którà mamy
zamiar monitorowaç. Standardowe sondy 072.01.06 i 072.51 sà
odpowiednie dla wielu aplikacji jednak niektóre ciecze mogà
wchodziç w reakcje wywołujàc korozje, w takich przypadkach b´dzie
wymagało to wykonania odpowiednich elektrod - zazwyczaj u˝ywa si´
te elektrody z przekaênikami 72.01 i 72.11.
Odbiór techniczny na miejscu
W celu potwierdzenia odpowiedniej czułoÊci przekaênika, rezystancji
mi´dzy elektrodami sugeruje si´ sprawdzenie kolejnych trybów pracy.
Dla wygody sugeruje si´ regulacj´ pełnego zakresu i krótkiego zakresu
opóênienia.
Odbiór techniczny
Nale˝y zwróciç uwag´ na instrukcj´ w celu poprawnej instalacji przekaênika:
72.01
Wybór funkcji “FS” (napełnianie i krótkie opóênienie 0.5 s) i nastawa
wra˝liwoÊci kontroli do 5 kΩ. Upewnij si´ ˝e wszystkie elektrody sà
zanurzane w cieczy - nale˝y spodziewaç si´ załàczenia wyjÊcia przekaênika.
Wtedy, powoli zmniejszaj wra˝liwoÊç do wartoÊci 150 kΩ do momentu
kiedy przekaênik przejdzie do stanu pierwotnego OFF.
(wewn´trzne wyjÊcie przekaênika przełàczy si´ w stan OFF i czerwona
dioda sygnalizacyjna zacznie powoli pulsowaç).
(Je˝eli przekaênik przy ustalonym poziomie nie przełàczy si´ w stan
OFF, elektrody nie sà zanurzone, lub ciecz ma zbyt wysokà impedancje
lub odległoÊç mi´dzy elektrodami jest zbyt du˝a).
Wybierz funkcj´ napełnienia lub opró˝nienia jako wymaganà, ustaw
właÊciwy czas i potwierdê właÊciwà prac´ wymaganego poziomu
przekaênika.
72.11
Wybierz funkcj´ napełnienia “F”, (Z1 - Z2 otwarty). Upewnij si´ ˝e
wszystkie elektrody sà zanurzane w cieczy, ale zostaw elektrod´ B3
odłàczonà, wyjÊcie przekaênika powinno przejÊç do stanu ON. Podłàczenie
elektrody B3 powinno spowodowaç przełàczenie przekaênika do stanu
OFF (wewn´trzne wyjÊcie przekaênika przełàczy si´ w stan OFF
i czerwona dioda sygnalizacyjna zacznie powoli pulsowaç).
(Je˝eli przekaênik nie przełàczy si´ do stanu OFF, elektrody nie sà
zanurzone, lub ciecz ma zbyt wysokà impedancj´ lub odległoÊç mi´dzy
elektrodami jest zbyt długa) Wybierz funkcj´ napełnienia lub opró˝nienia
jako wymaganà, ustaw właÊciwy czas i potwierdê właÊciwà prac´
wymaganego poziomu przekaênika.
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Aplikacje
Główne aplikacje tego przekaênika podano dla kontroli poziomu
obecnoÊci cieczy przewodzàcych. Wybór okreÊlenia zakresu pozwala
kontrolowaç opcjonalnie, za pomocà tego samego przekaênika zarówno
funkcj´ napełnienia jak i opró˝nienia, w obydwu przypadkach
u˝ywane jest tzw. “positive logic”.
Poziom kontroli mo˝e byç osiàgni´ty w zakresie jednego poziomu,
wymaga to zastosowania 2 elektrod, albo mi´dzy Minimalnymi i
Maksymalnymi poziomami, u˝ywajàc 3 elektrod. Seria 72.01 z
regulowanym zakresem czułoÊci mo˝e byç idealnym urzàdzeniem
u˝ywanym do monitorowania przewodnoÊci właÊciwej cieczy.

