4.3 Siguranþã în exploatare
Siguranþã lipsã apã
jând astfel cazanul.
Siguranþa se monteazã pe tur sau între
tur ºi retur, fãrã posibilitatea obturãrii.
Testarea funcþionãrii corecte se efectueazã cu ajutorul unei taste speciale ce
simuleazã lipsa apei din instalaþie, provocând oprirea ºi blocarea arzãtorului.
Repornirea arzãtorului se poate efectua
doar dupã resetarea manualã a siguranþei.

Date tehnice

WMS-WP 6

Carcasã

alamã

Plutitor

plastic

Înãlþime

358 mm

Racordare

ÉÒ

Temperaturã
maximã

120°C

Presiune maximã

10 bar

Presiune test

5 bar

Contact electric

AC 250 V, 10 A (2 A)

Protecþie

IP 54

Aprobãri

TÜV-HWB-97-232

Siguranþa mecanicã de lipsã apã cu plutitor pentru instalaþii de încãlzire închise,
conform EN 12828.
Utilizarea siguranþelor de lipsã apã este
recomandatã pentru protejarea centralelor termice de puteri mici ºi medii
ºi impusã pentru montajul pe cazanele
peste 300 kW.
În cazul lipsei apei din instalaþie, siguranþa opreºte automat arzãtorul, prote-

Date tehnice
Unitate semnalizare

Accesorii pentru instalaþii

04

Alimentare

AC 230 V 5 VA

Contact

1 comutator fãrã
potenþial electric

V4A

Cablul electrodului

HO 5 RN-F
XÒMMĵ Ò ÒMÒ,

Presiunea

max. 10 bar
max. 120 °C

Sarcina contact

230 V 2 A

Temperatura

Indicator funcþionare

LED verde

Protecþie

IP 54

Corpul sondei 1

alamã

Tensiune electrod

max. 12 V

Temp. exterioarã

0 la + 55°C

Corpul sondei 2

R2 DIN 2999
oþel zincat

Dimensiuni (IxLxA)

(100x170x65) mm

Conducte sudate

OčEL ÒÉÒ

Protecþie

IP 42

ªuruburi 2

R2 DIN 2999
oþel zincat

Suprafaþa necesarã

268x140 mm
200x100 mm

Electrodul
Carcasa izolantã

WMS 2-1

Thermoplast GV

Siguranþa lipsã apã electronicã cu mecanism de închidere în caz de oprire a
energiei electrice, opereazã pe principiul
conductivitãþii (circuit rezonant).
Constã într-un indicator cu buton de
testare ºi resetare, o sondã cu piese de
racordare (pentru sudare). Testat TÜV.
Proiectat pentru sistemele de încãlzire.
Atunci când nivelul apei din cazan scade sub nivelul minim, electrodul rãmâne

Produs

38

Tija electrodului

neimersat. Circuitul electronic dezactiveazã un releu care întrerupe alimentarea arzãtorului ºi activeazã lampa de
alarmã. Mecanismul de blocare previne
repornirea automatã a arzãtorului.
Conform EN 12828 la instalaþiile de încãlzire cu circuit închis cu o capacitate de
peste 300 kW este obligatorie instalarea
unei siguranþe lipsã apã.

Cod

VE

Preþ euro

WMS-WP 6, corp alamã, cu ºtuþuri de sudare DN 20

42300

1

172,00

WMS 2-1

42351

1

205,00
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