
VA-ALERT W

Pilnas tvertnes signalizators 
ū ņ ā

• Zemas uzstādīšanas izmaksas

• Vienkārša uzstādīšana

• Iebūvēts relejs papildu

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-ALERT W ir pilnas tvertnes 
signalizators slēgtajām 
savācējtvertnēm. 

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

 
VA-ALERT W nav kustīgu detaļu.

 
VA-ALERT W izmanto 
cisternās/tvertnēs, kas satur elektrību 
vadošus šķidrumus. Trauksme atskan
kad tvertņu saturs ir sasniedzis divus 
sensoru apakšdaļas elektrodus.
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ALERT W ir pilnas tvertnes 
signalizators slēgtajām 

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

ALERT W nav kustīgu detaļu. 

ALERT W izmanto 
cisternās/tvertnēs, kas satur elektrību 
vadošus šķidrumus. Trauksme atskan, 
kad tvertņu saturs ir sasniedzis divus 
sensoru apakšdaļas elektrodus. 

 

Signalizatora vienība tiek uzstādīta 
piemērotā aizsargātā vietā, izmantojot 
speciālus stiprinājumus
iepakojumā. 

 
Bezvadu komunikācija starp 
signalizatoru un sensoru 
433 MHz. Raidītāja vienība tiek 
darbināta ar divām AA baterijām ar 
paredzamo kalpošanu laiku 
nekā 1 gadu. Kad baterijas izlādējas, 
signāls tiek pārraidīts saņēmēja vienībā.

 
Iekšējais relejs ārējai signalizatora izejai 
ar galvaniski atsaistītu izeju 
signalizatora lampas, ārējā signalizatora 
savienojumam u.c. 
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Signalizatora vienība tiek uzstādīta 
piemērotā aizsargātā vietā, izmantojot 

stiprinājumus, kas iekļauti 

omunikācija starp 
signalizatoru un sensoru caur radio pie 
433 MHz. Raidītāja vienība tiek 
darbināta ar divām AA baterijām ar 
paredzamo kalpošanu laiku - vairāk 
nekā 1 gadu. Kad baterijas izlādējas, 
signāls tiek pārraidīts saņēmēja vienībā. 

Iekšējais relejs ārējai signalizatora izejai 
atsaistītu izeju 

signalizatora lampas, ārējā signalizatora 

krabo.lv  •     www.krabo.lv 



 

   

 

 

VA-ALERT W 

Pilnas tvertnes signalizators notekūdeņu savācējtvertnēm
 

Tehniskās specifikācijas: 

VA-ALERT W/(R) - Signalizatora vienība 
 

Barošanas avots: Strāvas adapteris / pārveidotājs 12 VAC vai 12 VDC

Darba temperatūra: 0 – 40 °C (darba)
-25 – +40 °C (uzglabāšanas laikā)

Releja kontakts: Bezpotenciāla
Um 75 VDC, Im 2 A

Radio frekvence 433 Mhz (brīva josla)
saņēmējs: 

Aizsardzība: IP 42 

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

Svars: 85 g 
 
 
VA-ALERT W/(T) - Signalizatora vienība 

Raidītāja mērījumu princips: Strāvvadošs

Barošanas avots: 2 AA-baterijas 
Alkalīna tipa

Radio frekvence 433 Mhz (brīva josla)
raidītājs: 

Izmēri: ø 50 x 110 mm (diam. x garums)

Svars: 130 g 

Darba temperatūra: -15 – +40 °C (uzglabāšanas laikā)
 

Aizsardzība: IP 65 
 
 
 
 

Versijas 
 

VA-ALERT W 
Signālierīce un VA zonde, kabeļa garums 2 m, iekļaujot 
bateriju. Vienības numurs: 1375 
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Pilnas tvertnes signalizators notekūdeņu savācējtvertnēm

Signalizatora vienība - Saņēmējs 

Strāvas adapteris / pārveidotājs 12 VAC vai 12 VDC 

40 °C (darba) 
+40 °C (uzglabāšanas laikā) 

Bezpotenciāla      
Um 75 VDC, Im 2 A 

433 Mhz (brīva josla) 

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

Signalizatora vienība - 

Strāvvadošs 

baterijas 
Alkalīna tipa 

433 Mhz (brīva josla) 

ø 50 x 110 mm (diam. x garums) 

+40 °C (uzglabāšanas laikā) 

Signālierīce un VA zonde, kabeļa garums 2 m, iekļaujot 
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Pilnas tvertnes signalizators notekūdeņu savācējtvertnēm 
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