
     NÁVOD K OBSLUZE 
           HLADINOVÉ RELÉ UR5L1021  
 
 

 1. FUNKCE 
Hlídání výšky hladiny vodivých kapalin s možností volby funkce  
dočerpávání nebo odčerpávání (PUMP UP nebo PUMP DOWN). 
Možnost nastavení vyhodnocovacích zpoždění ton a toff. 
 

 2. ČASOVÉ ROZSAHY 
Vyhodnocovací zpoždění (Delay ON): 0,5 s – 10 s 
Vyhodnocovací zpoždění (Delay OFF): 0,5 s – 10 s 
 

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

 4. MECHANICKÉ PROVEDENÍ 
Pouzdro ze samozhášivého plastu, stupeň krytí IP40 
Upevnění na lištu DIN podle ČSN EN 50022 
Ochrana proti dotyku podle VGB4, stupeň krytí IP20 
Montážní poloha: libovolná 
Utahovací moment: max. 1 Nm 
Připojovací průřez: 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 laněný vodič bez dutinky 
 

 5. NAPÁJENÍ 
Napájecí napětí: 230 V AC 
Svorky:   A1-A2 
Spotřeba:  2 VA (1 W)   
Tolerance:   -15% do +10% z Un 
Jmenovitá frekvence:  AC 48 do 63 Hz 
Zatížitelnost:   100% 
Doba zotavení:  500 ms 
Návratové napětí:  >30% napájecího napětí 
Kategorie přepětí: III (odpovídá ČSN EN 60664-1) 
Jmenovité rázové napětí: 6 kV 
 

 6. VÝSTUP 
Kontakty:   1 P (přepínací) 
Jmenovité napětí:  250 VAC                                                                                                                                
Spínaný výkon:  1250 VA (5 A / 250 V) 
Předjištění:   5 A                                                                                                                        
Mechanická životnost: 20 x 106 spínacích cyklů 
Elektrická životnost: 2 x 105 spínacích cyklů při 1000 VA ohmická zátěž 
Četnost spínání:  max. 6/min při 1000 VA ohmická zátěž (odpovídá ČSN EN 947-5-1) 
Kategorie přepětí: III (odpovídá ČSN EN 60664-1) 
Jmenovité rázové napětí: 6 kV                                                                            
     

                                                                                                                                                            



 7. MĚŘÍCÍ OBVOD 
Měřící vstup:  hladinové sondy 
Svorky:   E1-E2-E3 
Citlivost:  0,25 kΩ - 100 kΩ 
Měřící napětí:  12 V AC 
Měřící proud:  max. 7 mA 
Délka vedení (kapacita kabelu 100 nF/km): 
   max. 1000 m (při nastavení citlivosti < 50 %) 
   max. 100 m (při nastavení citlivosti 100 %)  
Kategorie přepětí:  III (odpovídá ČSN EN 60664-1) 
Jmenovité rázové napětí: 4 kV 
  

 8. OKOLNÍ PODMÍNKY 
Teplota okolí:  -25  +55°C  
Skladovací teplota: -25 až +70°C 
Přepravní teplota: -25 až +70°C 
Relativní vlhkost: 15% až 85%  
Stupeň znečištění: 2, vestavěné relé: 3 (odpovídá ČSN EN 60 664-1) 
Odolnost vibracím: 10 až 55 Hz 0.35 mm (odpovídá ČSN EN 6068-2-6) 
Rázová pevnost: 15 g 11 ms (odpovídá ČSN EN 6068-2-27) 
 

 9. POPIS FUNKCE 
 
Dočerpávání (PUMP UP) 
Sondy E1, E2 a E3 jsou připojeny podle schématu. V případě 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 zpoždění (DELAY ON) k sepnutí výstupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy 
hladina dočerpávané kapaliny překročí maximální mez – sonda E1, dojde po uplynutí nastavené hodnoty 
zpoždění (DELAY OFF) k rozepnutí výstupního relé R (žlutá LED zhasne).  
 

                                                                          
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                   
Odčerpávání (PUMP DOWN) 
Sondy E1, E2 a E3 jsou připojeny podle schématu. V případě vodivé nádrže je možno místo sondy E3 
využít nádrž. Dojde-li k překročení hladiny kapaliny nad maximální mez – sonda E1, dojde po uplynutí 
nastavené hodnoty zpoždění (DELAY ON) k sepnutí výstupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy 
hladina odčerpávané kapaliny je pod úrovní minima – sonda E2, dojde po uplynutí nastavené hodnoty 
zpoždění (DELAY OFF) k rozepnutí výstupního relé R (žlutá LED zhasne).  
 
 

                                                                                                                                   



 
 
 
Hlídání minimální hladiny (PUMP UP) 
Sondy E2 a E3 jsou připojeny podle schématu, přičemž svorky E1 a E3 jsou propojeny. V případě 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 
zpoždění (DELAY ON) k sepnutí výstupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy hladina kapaliny 
opět překročí minimální mez – sonda E2, dojde po uplynutí nastavené hodnoty zpoždění (DELAY OFF) k 
rozepnutí výstupního relé R (žlutá LED zhasne).  
 

 
 
 
Hlídání maximální hladiny (PUMP DOWN) 
Sondy E2 a E3 jsou připojeny podle schématu, přičemž svorky E1 a E3 jsou propojeny. V případě vodivé 
nádrže je možno místo sondy E3 využít nádrž. 
Překročí-li hladina kapaliny maximální mez – sonda E2, dojde po uplynutí nastavené hodnoty zpoždění 
(DELAY ON) k sepnutí výstupního relé R (žlutá LED svítí). V okamžiku kdy hladina kapaliny opět poklesne 
pod maximální mez – sonda E2, dojde po uplynutí nastavené hodnoty zpoždění (DELAY OFF) k rozepnutí 
výstupního relé R (žlutá LED zhasne).  
 

 
 

                                                                                                                                   



Pokyny k instalaci: 
 

- Pro připojení sond k hladinovému relé použijte kabel pokud možno s co nejmenší kapacitou 
- Vyhodonocovací zpoždění by mělo být nastaveno na min. hodnotu (0,5 s) 
- Přepínač funkce musí být v poloze odčerpávání (PUMP DOWN) 
- Regulátorem citlivosti otáčejte při ponořených sondách ve směru hodinových ručiček 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 citlivost přístroje až do doby, kdy 
dojde k rozepnutí výstupního relé. 

- Nyní je možné nastavit hodnoty vyhodnocovacích zpoždění na požadované hodnoty (eliminace 
nežádoucích spínání výstupního relé vlivem výkyvů hladiny. 

- Přepínač funkcí nastavte na požadovanou funkci (viz. popis funkce) 
                                                                             

 11. SCHÉMA ZAPOJENÍ 
 

 
                                                                            

 12. ROZMĚRY 
 

 
 
 
POPIS    ROZMĚRY (ŠxVxH) HMOTNOST BALENÍ  OBJEDNACÍ ČÍSLO 
Hladinové relé   17,5 x 87 x 65  140 g  1  UR5L1021 
                                                                                                                                     
             
                                           
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            


