
VA-ALERT

Pilnas tvertnes signalizators 
ū ņ ā

Pilnas tvertnes signalizators 
notekūdeņu savācējtvertnēm
• Stiprinājumi baterijai vai barošanai no tīkla

• Iebūvēts relejs papildu signalizatoram

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-ALERT ir pilnas tvertnes 
signalizators 
savācējtvertnēm, taču to var izmantot
piemēram, kā augsta līmeņa 
signalizatoru akās, sūkņu stacijās u.tml. 

 
Ierīce darbojas ar AC tehnoloģiju, kas 
samazina korozijas risku uz sensora 
elektrodiem. 

 
Signalizatora darbība ir ļoti droša, jo tas 
nesatur kustīgas detaļas.

 
Signalizators darbojas vadoši un 
paredzēts notekūdeņiem vai citiem 
elektrību vadošiem šķidrumiem.  
Signalizators aktivizējas, kad abus 
sensora elektrodus ietver šķidrums.
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ALERT ir pilnas tvertnes 
signalizators slēgtajām 
savācējtvertnēm, taču to var izmantot, 

, kā augsta līmeņa 
signalizatoru akās, sūkņu stacijās u.tml.  

Ierīce darbojas ar AC tehnoloģiju, kas 
samazina korozijas risku uz sensora 

Signalizatora darbība ir ļoti droša, jo tas 
atur kustīgas detaļas. 

darbojas vadoši un ir 
paredzēts notekūdeņiem vai citiem 
elektrību vadošiem šķidrumiem.  
Signalizators aktivizējas, kad abus 
sensora elektrodus ietver šķidrums. 

Signalizatora vienība tiek uzstādīta 
atbilstošā aizsargātā telpā. Sensors tiek 
uzstādīts tvertnē paredzētajos 
stiprinājuma atvērumos vai 1” iemavā.

 
Iekšējais relejs ārējai signalizatora izejai 
ar galvaniski atsaistītu izeju 
signalizatora lampas, ārējā signalizatora 
savienojumam u.c. 

 
VA-ALERT ir izteikti energoefektīvs, un 
tā kalpošanas ilgums, darbojoties ar 
baterijām, ir 3 gadi.  Kad baterijas sāk 
izlādēties, atskan trauksmes signāls.
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VA-ALERT 

Pilnas tvertnes signalizators notekūdeņu savācējtvertnēm
 

Tehniskās specifikācijas: VA-ALERT 

Barošanas avots: 3 x AA baterijas, alkalīna tipa alt. strāvas adapteris / pārveidotājs 12 VAC vai 12 VDC

Darba temperatūra: -0oC - + 40oC 

Aizsardzība: IP21 

Izmēri: 112 x 62 x 32 mm (augstums x platums x dziļums)

Svars: Aptuveni 100 grami, aptuveni 165 grami (iekļaujot baterijas)

Releja kontakts: Daļēji potenciāls 

Um: 50 VAC, 75 VDC 

Im: 2 A 
 

 
Zonde 

Zondes garums: 350 mm, pielāgojams

Savienojums: 1 ” 

Kabeļa garums: 2 m vai 10 m 

Elektroda materiāls: Skābjizturīgs nerūsējošais tērauds

Mērījumu princips: Strāvvadošs 
 

 
Versijas: 

 

VA-ALERT ABD2 
Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 2 m, 
iekļaujot bateriju. Vienība: 1359 RSK Numurs: 5619601

 
VA-ALERT ABD10 
Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 10 m, 
iekļaujot bateriju. Vienība: 1369 RSK Numurs: 5619603

 
VA-ALERT AND2 
Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 2 m, iekļaujot 
pārveidotāju. Vienība: 1389 RSK Numurs: 5619605

 
VA-ALERT AND10 
Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 10 m, iekļaujot 
pārveidotāju. Vienība: 1379 RSK Numurs: 5619604
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Pilnas tvertnes signalizators notekūdeņu savācējtvertnēm

3 x AA baterijas, alkalīna tipa alt. strāvas adapteris / pārveidotājs 12 VAC vai 12 VDC

112 x 62 x 32 mm (augstums x platums x dziļums) 

Aptuveni 100 grami, aptuveni 165 grami (iekļaujot baterijas) 

350 mm, pielāgojams 

Skābjizturīgs nerūsējošais tērauds 

Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 2 m, 
ība: 1359 RSK Numurs: 5619601 

Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 10 m, 
iekļaujot bateriju. Vienība: 1369 RSK Numurs: 5619603 

Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 2 m, iekļaujot 
1389 RSK Numurs: 5619605 

Signālierīce un VA nodrošinātāji, kabeļa garums 10 m, iekļaujot 
pārveidotāju. Vienība: 1379 RSK Numurs: 5619604 
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