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V.1.00

Технически данни 

Захранващо напрежение :   
 - UAS 171 R32L     230Vac;
 - UDAS 171 R32L    24Vdc, 18Vac.
Собствена консумация:    < 10mA за UАS 171 R32L;
        < 20mA за UDАS 171 R32L.
Изход:       реле  с превключващ контакт.
Изходен ток:      < 1A.
Индикация:       зелена светлина  
        /задействан изход/.
Материал на корпуса:     PVC.
Габарити:       според приложения чертеж.
Монтаж:        с гарантирано оттичане на
  течноста от шлица /монтира се хоризонтално, с вертикална ориентация
  на двустена/.
Механично присъединяване:   резба 3/4'’  NPT.
Електрическо присъединяване:   кабел 2 метра
        /6х0,34mm2 с екран/.          
Работна температура:     -10 .. +70°С.
Степен на защита:      IP68 /3 метра/.

Описание

 Устройството представлява шлицов датчик за контрол на ниво на 
течности. Ултразвуковата технология, в комбинация с микропроцесорен 
контрол, позволява повишена работоспособноста при замърсяване и 
отлагания по корпуса. 

Ултразвуков датчик
за ниво на течности с вградено реле 
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Габаритни и присъединителни размери
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Схеми на свързване
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UAS 171 R32L - релеен изход /NO+NC/, захранване 230Vac:
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UDAS 171 R32L - релеен изход /NO+NC/, захранване 24Vac/dc:
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 ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

 Електронните устройства са предназначени за експлоатация в 
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

 Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба, отбелязано в 
съответен документ за продажба.
 Производителят не носи отговорност при следните случаи:
  - неспазване на условията за съхранение;
  - неспазване на условията за транспорт;
  - неспазване на условията за експлоатация;
  - природни бедствия.

 Гарацията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на 
изделието и не е правен опит за отстраняване на повредата от 
неупълномощени лица. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

 Внимание: За почистване на лицевия панел да не се използуват 
органични разтворители!

 ФАБРИЧЕН НОМЕР:_______________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
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