
 MOTOR KORUMA VE SIVI SEVİYE RÖLESİ SMK-03/03F

Bağlantı Şeması SMK-03/03F için

Boyutlar SMK-03/03F için

Genel

   SMK-03 içinde iletken sıvı bulunan depo veya kuyuların 
boşaltılmasını sağlayan, üç faz çalışan su motorlarının kontrol 
etmek üzere tasarlanmıştır. Micro işlemci kontrollüdür ve elektrot 
ömrünü uzatır.   

Cihazın Kullanımı ve Çalışma Prensibi

   Cihazın bağlantılarını bağlantı şekline uygun yapınız. (B)
ucunu tankın gövdesine bağlayınız. Tankın gövdesi iletken 
değilse (B) ucuna elektrot bağlayınız.
   Tankın içindeki sıvı seviyesi (U) elektroda geldiğinde ve fazlar normal
iken kontak (NO) 3 ten kontak çıkışı verecek ve röle ledi yanacaktır. 
Tankın içindeki sıvı seviyesi alt elektrotun üstüne çıktığında su var ledi
yanacaktır. Tankın içindeki sıvı (L) elektrodun altına indiğinde kontak 
(NC) 1 den kontak çıkışı verir, röle ledi söner ve su yok ledi yanar. 
Fazlar normalin dışında iken(faz kesilmesi, 250V üstünde,165V altında 
veya %19 asimetri üstünde ise) faz hata ledi yanar, röle bırakır ve röle 
ledi söner. SMK-03F modelinde faz sırası özelliği mevcuttur. Faz sırası
ters iken faz hata kedi yana röle bırakır.
   Not: İki elektrodlu kullanımlarda üst (U) ve alt (L) elektrodu kısa 
devre edip taban elektrodu ile beraber kullanın.

Teknik Bilgiler

Cihazın Bakımı

    Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli 
bir bez yardımı ile cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi 
olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya  diğer kimyasal 
maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra 
bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştığından emin olun.

Uyarılar

   -Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.
   -Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
   -Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün 
    kolayca erişebildiği bir yerde bulundurunuz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma 
    elemanı olarak işaretleyiniz.
   -Yanıcı ve patlayıcı sıvı maddelerde kullanılmaz.

Çalışma Aralığı.......:

Çalışma Frekansı...:

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

Çalışma Gücü........:

Gösterge................:

Çalışma Sıcaklığı..:

Bağlantı Şekli........:

Ağırlık....................:

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

160-260V AC

50/60 Hz.

<50KΩ

<6VA

-20°C.....+55°C

4 x led

Pano içine dikey yada klemens rayına monte

0,225Kg.

5A 250V AC Rezistif Yük

İletişim:

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

PHASE FAILURE WITH LIQUID LEVEL CONTROLER RELAY SMK-03/03F

Connection diagram for  SMK-03/03F 

Dimensions for SMK-03/03F 

General

   SMK-03is designed to contgroll three phase motors which are 
used for empting tanks having conductor liquid inside or deepholes.
It has micro processor makes a longer life for electrode.

Using Manual and Working Principle

   Make the connections according to the diagram. Connect (B)
pole to the tank trunk of the tank. If the trunk of the tank is not 
conductor, connect electrode to(B) pole.
   When liquid in the tank raises to electrode (U) and phases are 
normal, contact out (NO) 3 pole and relay led will be switches on. 
When liquid level is under electrode (L) contact out is (NC) 1,
relay led switches off and “no liquid”led switches on. If any phase 
is abnormal (phase disconnect, higher than 250V, lower than 
165V or %19 higher than assymmetry) phase error led switches 
on, relay relases and relay led switches off. SMK-03F types have
phase sequencing function. If phase sequence is wrong, relay 
releases and relay led switches off.

   Note: For two electrode usage, make short circuit (U) and (L)
and use with bottom electrode.

Technical Specification

Maintenance

   Switch off the device and release from connections. clean the 
trunk of device with a swab. Don’t use any conductor or chemical 
might damage the device. make sure device works after cleaning.     

Warnings

   -Please use the device according to the manual.
   -Don’t use the device in wet.
   -Include a switch and circuit breaker in the assembly.
   -Put the switch and circuit breaker nearby the device, operator 
   can reach easily.
   -Mark the switch and circuit breaker as releasing connection for 
   device.
   -Not used for flammable and explosive liquids.

Working Voltage...........:

Working Frequency......:

Sensitivity.....................:

Working Power.............:

Display.........................:

Working Temperature...:

Connection Diagrams..:

Weight..........................:

Contact........................:

160-260V AC

50/60 Hz.

<50KΩ

<6VA

-20°C.....+55°C

4 x led

Vertical assembled in the panel or 
assembled on the din rail.

0,225Kg.

5A 250V AC Resistive Load

Contacts:

www.tense.com.tr  info@tense.com.tr 
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Asimetri Oranı........: %20(sabit)

Gerilim Aralığı........: 165V - 255V(sabit)
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Asymmetry Rate..........: %20(fixed)

Voltage Range.............: 165V - 255V(fixed)
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Liquid Level Controller

Çalışma İrtifası......: <2000m Working Altitude..........: <2000m

Kablo Çapı............: 2,5mm² Cable Diameter...........: 2,5mm²
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