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Příklad8zapojení8MAVE7Í8SÍ
Snímač2 hladiny2 MRVf2 IwSI2 je2 vybaven2 dvoupolohovým2 přepínačem2 4xwVJ2
xopouštěníwVyčerpáváníDK2který2umožňuje2otáčet2funkci2výstupního2relé5

SNÍMAČ8HLADINY8MAVE8Í7SÍ
Použitíé

Technické8
údajeé

Doporučené8
typy8sondé

Regulace2hladiny2vody2nebo2vodivých2kapalin2pomocí2vodivostních2
sond52Nastavitelná2funkce2vyčerpávání2nebo2dopouštěníK2diference2
snímání2 je2 určena2 vzdáleností2 sond52 xle2 typu2 použitých2 sond2 4viz2
doporučené2 typy2 sondD2 snímání2 hladiny2 ve2 studníchK2 vrtechK2
nádržíchK2 jímkáchK2 kotlíchK2 expanzních2 nádobáchK2 sběrnách2
kondenzátu2apod52Možnost2nastavení2vstupní2citlivosti2snímání2pro2
aplikaceK2kde2se2používá2upravená2voda5
Napájecí2napětí
IN72V2RW
Příkon
N2W
Výstup
přepínací2kontakt2relé
Zatížení2kontaktů2relé
IA72V262A2R
Napětí262proud2na2sondě
8I2V2RW2627KC2mR
Vstupní2citlivost
Aw8772kOhm
Signalizace
Lfx2diodami
Materiál2obalu
plast
MAVE8Í7SÍ24pro2vnější2montáž2na2pevnou2podložkuDE
Rozměry
889x889xCA2mm
Bmotnost
7K02kg
Krytí
IPAA
MAVE8Í7SÍ8DIN24pro2montáž2do2rozvaděče2na2xIN2lištu2NA2mmDE
Rozměry
ANxO7xAL2mm24NMD
Bmotnost
7KI2kg
Krytí
IPI7
Ponorné vodivostní sondy:
w2do2studní2a2vrtůK2nádržíK2jímek2a2kalů
w2max52teplota2médiaE2C7°W24krátkodoběD
Tlakové vodivostní sondy:
w2pro2tlakové2i2beztlaké2nádoby
w2max52teplota2a2tlakE2voda2887°2W26202MPaJ2pára2I77°2W22628KC2MPa

Výrobek8je8ve8shodě8s8následujícími8normamié
ČSN2fN2C8787w8K2ČSN2fN2A77L8wIK2ČSN2fN2C8777wNwI6R8IK2ČSN2fN2A77LIwI
EZÚ8Praha8zkoušel8daný8výrobek8a8vydalé
Protokol2fMW205L7I28IAw772ze2dne28O52A528OOO
Protokol2o2elektrické2bezpečnosti285C7OCI0w772ze2dne2A528I528OOC
Záruční2doba2je2I02měsíců2od2data2prodeje2výrobku2nebo2potvrzeného2data2montáže5
Výrobce2snímačeE
MRVf2a2spol52Jaroslav2MatoušekK2H52Smetany2L77K2ILL27I2Nymburk52IČO28NIL9LN0

Svorkové2zapojení2ponorných2sond2s2tříw
žilovým2kabelem24PSwNK2PSVwI2do2vrtůD2je2
dle2barevného2značení2žilE
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sonda8S42w2horní2hladina
sonda8SÍ2w2spodní2hladina

svorka2č5282w2modrá
svorka2č52I2w2žlutozelená2nebo2šedá
svorka2č52N2w2hnědá2nebo2černá
svorka2č5202w2nezapojena
xalší2příklady2zapojení24s2tlakovými2
sondami2TVSK2sondami2PSKw82do2kalůD2
naleznete2na2www5mavewnymburk5cz5

Upozornění:
Kontakty2 4AK2 CK2 9D2 výstupního2 přepínacího2 relé2 jsou2 beznapěťové52 Při2 zapojení2
snímače2 do2 okruhu2 ovládání2 je2 tak2 nutné2 na2 kontakty2 relé2 přivést2 napětí2 4např52
propojením2svorek2C2a2LD5
Montážní8návodé
Snímač2 připevněte2 na2 pevnou2 podložkuK2 případně2 u2 varianty2 xIN2 umístěte2 do2
rozvaděče2 na2 xIN2 lištu2 NA2 mm52 Nikdy2 nevrtejte2 nové2 upevňovací2 otvory2 do2 obalu2
snímače24dojde2k2porušení2krytí2IP2a2tím2i2ztrátě2zárukyD5
Vývody2kabelů2vodivostních2sond2zapojte2na2svorky28w024viz2schémaD52Napájení2IN7V2
RW2zapojte2na2svorky2LK2O24LK2ND5
Po2 připojení2 snímače2 můžete2 seřídit2 práh2 spínání2 trimrem52 Witlivost2 spínání2 lze2
nastavit2v2rozmezí2odporu2kapaliny2Aw8772kOhm52Po2kompletním2zapojení2a2seřízení2
utáhněte2 kabelové2 průchodky2 a2 zajistěte2 utěsnění2 snímače2 proti2 možnému2 průniku2
vlhkosti2do2obalu5
Popis8činnosti8snímače8MAVE8Í7SÍé
Vyčerpávání nádrže (přepínač v poloze V)
Při2 zapnutí2 snímače2 zůstane2 relé2 v2 klidovém2 stavu2 4propojené2 svorky2 Cw9D52 Po2
dostoupení2 hladiny2 k2 horní2 sondě2 relé2 ve2 snímači2 přitáhne2 4propojí2 se2 svorky2 AwCDK2
rozsvítí2se2žlutá2Lfx2dioda2a2spustí2se2vyčerpávání2čerpadlem2až2do2dobyK2než2dojde2
k2 poklesu2 hladiny2 pod2 spodní2 sondu52 Jakmile2 hladina2 klesne2 pod2 spodní2 sondu2 relé2
ve2snímači2odpadne24rozpojí2se2svorky2AwCD2a2vypne2se2vyčerpávání52K2opětovnému2
spuštění2vyčerpávání2dojde2v2momentuK2kdy2hladina2zpět2vystoupá2k2horní2sondě5
Dopouštění nádrže (přepínač v poloze D)
Při2 zapnutí2 snímače2 4hladina2 v2 nádrži2 je2 pod2 úrovní2 horní2 sondyD2 relé2 ve2 snímači2
přitáhne24propojí2 se2 svorky2 AwCDK2rozsvítí2se2 žlutá2 Lfx2 dioda2a2 spustí2 se2dopouštění2
čerpadlem2 nebo2 elektromagnetickým2 ventilem2 do2 nádrže52 xopouští2 se2 až2 do2 dobyK2
kdy2se2hladina2dopustí2na2úroveň2horní2sondy52Poté2relé2ve2snímači2odpadne24rozpojí2
se2 svorky2 AwCD2 a2 vypne2 se2 dopouštění52 K2 opětovnému2 spuštění2 dopouštění2 dojde2 v2
momentuK2 kdy2 hladina2 znovu2 poklesne2 pod2 spodní2 sondu52 V2 případě2 výpadku2
napájení2snímače2relé2zůstává2v2klidovém2stavu2a2nedopouští2se2do2nádrže5

