
 MOTOR KORUMA VE SIVI SEVÝYE RÖLESÝ SMK-03/03F

Baðlantý Þemasý SMK-03 için/03F 

Boyutlar SMK-03 için/03F 

   SMK-03 içinde iletken sývý bulunan depo veya kuyularýn 
boþaltýlmasýný saðlayan, üç faz çalýþan su motorlarýnýn kontrol 
etmek üzere tasarlanmýþtýr. Micro iþlemci kontrollüdür ve elektrot 
ömrünü uzatýr.   

Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþma Prensibi

   Cihazýn baðlantýlarýný baðlantý þekline uygun yapýnýz. (B)
ucunu tankýn gövdesine baðlayýnýz. Tankýn gövdesi iletken 
deðilse (B) ucuna elektrot baðlayýnýz.
   Tankýn içindeki sývý seviyesi (U) elektroda geldiðinde ve fazlar normal
iken kontak (NO) 3 ten kontak çýkýþý verecek ve röle ledi yanacaktýr. 
Tankýn içindeki sývý seviyesi alt elektrotun üstüne çýktýðýnda su var ledi
yanacaktýr. 

k
Tankýn içindeki sývý (L) elektrodun altýna indiðinde kontak 

(NC) 1 den ontak çýkýþý verir, röle ledi söner ve su yok ledi yanar. 
Fazlar normalin dýþýnda iken(faz kesilmesi, 250V üstünde,165V altýnda 
veya %19 asimetri üstünde ise) faz hata ledi yanar, röle býrakýr ve röle 
ledi söner. SMK-03F modelinde faz sýrasý özelliði mevcuttur. Faz sýrasý
ters iken faz hata kedi yana röle býrakýr.
   Not: Ýki elektrodlu kullanýmlarda üst (U) ve alt (L) elektrodu kýsa 
devre edip taban elektrodu ile beraber kullanýn.

    Cihazýn enerjisini kapatýn ve baðlantýlardan ayýrýn. Hafif nemli 
bir bez yardýmý ile cihazýn gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi 
olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya  diðer kimyasal 
maddeleri kullanmayýn. Cihazýn temizliði bittikten sonra 
baðlantýlarýný yapýn ve cihaza enerji verip çalýþtýðýndan emin olun.

   -Cihazý tarafýmýzdan belirtildiði talimatlara uygun þekilde kullanýnýz.
   -Cihazý ýslak ortamda çalýþtýrmayýnýz.
   -Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakýn ve operatörün 
    kolayca eriþebildiði bir yerde bulundurunuz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için baðlantýyý kaldýrma 
    elemaný olarak iþaretleyiniz.
   -Yanýcý ve patlayýcý sývý maddelerde kullanýlmaz.

160-260V AC

50/60 Hz.

<50KÙ

-20°C.....+55°C

4 x led

Pano içine dikey yada klemens rayýna monte

0,225Kg.

5A 250V AC Rezistif Yük

%20(sabit)

165V - 255V(sabit)
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TÜRK MALI

Genel

Teknik Bilgiler

Cihazýn Bakýmý

Uyarýlar

Çalýþma Aralýðý.......:

Çalýþma Frekansý...:

Hassasiyet.............:

Çalýþma Gücü........:

Gösterge................:

Çalýþma Sýcaklýðý..:

Baðlantý Þekli........:

Aðýrlýk....................:

Kontak...................:

<6VA

Ýletiþim:

www.tense.com.tr  info@tense.com.tr 

Asimetri Oraný........:

Gerilim Aralýðý........:

Çalýþma Ýrtifasý......:

Kablo Çapý............:


