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 HLADINOVÉ RELÉ UR5L1021 

 FUNKCE
Hlídání výšky hladiny vodivých kapalin s možností volby funkce 
doèerpávání nebo odèerpávání (PUMP UP nebo PUMP DOWN)
Možnost nastavení vyhodnocovacích zpoždìní on a off

 ÈASOVÉ ROZSAHY
Vyhodnocovací zpoždìní (Delay ON): 0,5 s – 10 s
Vyhodnocovací zpoždìní (Delay OFF): 0,5 s – 10 s

 INDIKACE
Zelená LED ON: Napájení zapnuto
Žlutá LED ON/OFF: Stav výstupu

 MECHANICKÉ PROVEDENÍ
Pouzdro ze samozhášivého plastu, stupeò  krytí IP40
Upevnìní na lištu DIN podle ÈSN EN 50022
Ochrana proti dotyku podle VGB4, stupeò  krytí IP20
Montážní poloha: libovolná
Utahovací moment: max. 1 Nm
Pøipojovací prùøez: 1 x 0.5 až 2.5 mm2 s/bez dutinky 
 1 x 4 mm2 bez dutinky 
 2 x 0.5 až 1.5 mm2 s/bez dutinky 
 2 x 2.5 mm2 lanìný vodiè bez dutinky

 NAPÁJENÍ
Napájecí napìtí: 230 V AC
Svorky: A1-A2
Spotøeba: 2 VA (1 W) 
Tolerance: -15% do +10% z Un
Jmenovitá frekvence: AC 48 do 63 Hz
Zatížitelnost: 100 %
Doba zotavení: 500 ms

Návratové napìtí:  >30% napájecího napìtí
Kategorie pøepìtí: III (odpovídá ÈSN EN 60664-1)
Jmenovité rázové napìtí:  6 kV

 VÝSTUP
Kontakty: 1 P (pøepínací)
Jmenovité napìtí: 250 VAC 
Spínaný výkon: 1250 VA (5 A / 250 V)
Pøedjištìní: 5 A 
Mechanická životnost: 20 x 106 spínacích cyklù
Elektrická životnost:  2 x 105 spínacích cyklù 

pøi 1000 VA ohmická zátìž
Èetnost spínání:  max. 6/min pøi 1000 VA 

ohmická zátìž 
(odpovídá ÈSN EN 947-5-1)

Kategorie pøepìtí: III (odpovídá ÈSN EN 60664-1)
Jmenovité rázové napìtí:  6 kV 

 MÌØÍCÍ OBVOD
Mìøící vstup: hladinové sondy
Svorky: E1-E2-E3
Citlivost: 0,25 kΩ - 100 kΩ
Mìøící napìtí: 12 V AC
Mìøící proud:  max. 7 mA
Délka vedení 
(kapacita kabelu 100 nF/km):  max. 1000 m 

(pøi nastavení 
citlivosti < 50 %) 
max. 100 m 
(pøi nastavení citlivosti 100 %) 

Kategorie pøepìtí:  III (odpovídá ÈSN EN 60664-1)
Jmenovité rázové napìtí:  4 kV

1  Napájecí napìtí

2  Mìøící vstup

3  Nastavení zpoždìní tON

4  Indikace napájení

5  Nastavení zpoždìní tOFF

6  Nastavení citlivosti

7  Nastavení funkce

8  Indikace výstupu

9  Výstupní kontakty
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 OKOLNÍ PODMÍNKY
Teplota okolí: -25 až + 55 °C 
Skladovací teplota: -25 až + 70 °C
Pøepravní teplota: -25 až + 70 °C
Relativní vlhkost: 15 % až 85 % 
Stupeò  zneèištìní:  2, vestavìné relé:3 

(odpovídá ÈSN EN 60 664-1)
Odolnost vibracím: 10 až 55 Hz 0.35 mm 
 (odpovídá ÈSN EN 6068-2-6)
Rázová pevnost: 15 g 11 ms 
 (odpovídá ÈSN EN 6068-2-27)

 POPIS FUNKCE

Doèerpávání (PUMP UP)
Sondy E1, E2 a E3 jsou pøipojeny podle schématu. V pøípadì 
vodivé nádrže je možno místo sondy E3 využít nádrž. Dojde-li 
k poklesu hladiny kapaliny pod minimální mez – sonda E2, dojde 
po uplynutí nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY ON) k sepnutí 
výstupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy hladina doèer-
pávané kapaliny pøekroèí maximální mez – sonda E1, dojde po 
uplynutí nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY OFF) k rozepnutí 
výstupního relé R (žlutá LED zhasne).

Odèerpávání (PUMP DOWN)

Sondy E1, E2 a E3 jsou pøipojeny podle schématu. V pøípadì vo-
divé nádrže je možno místo sondy E3 využít nádrž. Dojde-li k pøe-
kroèení hladiny kapaliny nad maximální mez – sonda E1, dojde 
po uplynutí nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY ON) k sepnutí 
výstupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy hladina od-
èerpávané kapaliny je pod úrovní minima – sonda E2, dojde po 
uplynutí nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY OFF) k rozepnutí 
výstupního relé R (žlutá LED zhasne). 

Hlídání minimální hladiny (PUMP UP)

Sondy E2 a E3 jsou pøipojeny podle schématu, pøièemž svorky 
E1 a E3 jsou propojeny. V pøípadì vodivé nádrže je možno místo 
sondy E3 využít nádrž.
Dojde-li k poklesu hladiny kapaliny pod minimální mez – sonda 
E2, dojde po uplynutí nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY ON) 
k sepnutí výstupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy hla-
dina kapaliny opìt pøekroèí minimální mez – sonda E2, dojde po 
uplynutí nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY OFF) k rozepnutí 
výstupního relé R (žlutá LED zhasne). 

Hlídání maximální hladiny (PUMP DOWN)

Sondy E2 a E3 jsou pøipojeny podle schématu, pøièemž svorky 
E1 a E3 jsou propojeny. V pøípadì vodivé nádrže je možno místo 
sondy E3 využít nádrž.
Pøekroèí-li hladina kapaliny maximální mez – sonda E2, dojde po 
uplynutí nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY ON) k sepnutí vý-
stupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy hladina kapaliny 
opìt poklesne pod maximální mez – sonda E2, dojde po uplynutí 
nastavené hodnoty zpoždìní (DELAY OFF) k rozepnutí výstupního 
relé R (žlutá LED zhasne).

Pokyny k instalaci:

Pro pøipojení sond k hladinovému relé použijte kabel pokud mož-
no s co nejmenší kapacitou
Vyhodonocovací zpoždìní by mìlo být nastaveno na min. hod-
notu (0,5 s)
Pøepínaè funkce musí být v poloze odèerpávání (PUMP DOWN)
Regulátorem citlivosti otáèejte pøi ponoøených sondách ve smìru 
hodinových ruèièek tak dlouho, až výstupní relé sepne (žutá LED 
svítí). Po vyjmutí sond z kapaliny musí výstupní relé rozepnout 
(žlutá LED zhasne). Pokud relé nerozepne, je nutné zmenšovat cit-
livost pøístroje až do doby, kdy dojde k rozepnutí výstupního relé.
Nyní je možné nastavit hodnoty vyhodnocovacích zpoždìní na 
požadované hodnoty (eliminace nežádoucích spínání výstupního 
relé vlivem výkyvù hladiny.
Pøepínaè funkcí nastavte na požadovanou funkci (viz. popis funkce).
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 SCHÉMA ZAPOJENÍ
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POPIS ROZMÌRY (Š x V x H) HMOTNOST EAN DOSTUPNOST STORE OBJEDNACÍ ÈÍSLO

Hladinové relé 35 x 87 x 65 140 g 9004840515084 UR5L1021

 / Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin     Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odbìru.
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