
Ogólna charakterystyka zastosowania
• Czujnik został tak wykonany, że może być podłączony bezpośred-

nio do korka wlewowego pomp serii e-SVTM. Dla serii 33..125 jest 
dostarczony specjalny króciec.

• Działanie czujnika jest zależne od twardości i przewodności wody. 
Czujnik nie jest przystosowany do kontroli zamrożonych cieczy.

Dostępny w różnych wersjach zasilania:
• 21÷27 Vac, wyjście do stanu stałego uniwersalne dla przekaźnika 

zewnętrznego 24Vac.
• 12÷28 Vdc, wyjście Kolektor otwarty NPN dla inwertora Hydrovar.

Seria e-SV™
Czujnik zabezpieczający przed suchobiegiem
Działanie czujnika wykrywającego obecność wody oparte jest na zasadzie optoelektronicznej, czyli nie 
inwazyjnej i bez ruchomych części. Czujnik jest zaopatrzony w styk elektroniczny do użycia w celu zatrzy-
mania elektropompy w przypadku braku wody w strefie uszczelnienia. Czujnik otwiera styk elektroniczny 
po upływie ustawionego fabrycznie czasu opóźnienia (10 sek.).
Czujnik jest dostarczany w zestawie razem z kablem o długości 2m, uszczelką o-ring EPDM, króćcem z 
nierdzewnej stali.
 
Czujnik może używany również do następującego zastosowania:

• Kontrola poziomu kadzi.
• Kontrola poziomu zbiorników pod ciśnieniem. 
• Kontrola przecieków.

Zasady działania

Działanie opiera się na zmianie współczynnika załamania na po-
wierzchniach. Czujnik optyczny zawiera szklaną osłonę, w której został 
umieszczony przekaźnik i odbiornik podczerwieni.

Efekt lustrzany. W przypadku braku cieczy wyemitowane światło pod-
czerwone zostaje odbite w całości od powierzchni osłony szklanej do 
odbiornika.
W przypadku obecności cieczy, współczynnik załamania powierzchni 
zmienia się. 
Większa część wyemitowanego światła podczerwonego zostaje roz-
proszona w cieczy. 
Odbiornik otrzymuje mniej światła, co powoduje zasygnalizowanie 
obecności wody.  

W celu uzyskania dodatkowych 
informacji

wejść na stronę:
www.lowara.com

Nadajnik

Osłona szklana
Odbiornik



Schematy połączenia
Zasilanie w prądzie stałym 12÷28Vdc.

Czujnik może być podłączony:

• do Hydrovara® bezpośrednio do tabliczki zaciskowej X3. Czujnik otwiera styk NPN (czarny przewód) 10 
sekund (ustawienie fabryczne) po sygnale braku wody.

12, GND - Blue

Zasilanie 12÷28Vdc - 
Brązowy

Zasilanie 12÷28Vdc - 
Brązowy

X3 Tabliczka zaciskowa Hydrovar

R min = 1kOhm

Imax=50mA

Sygnał braku wody - Czarny

Sygnał braku wody - Czarny

GND - Blue

GND - Blue

Nie używany - 
biały

Nie używany - 
biały

Nie używany - 
biały

24, Zasilanie 12÷28Vdc - Brą-
zowy

11, Input sygnału braku
wody - Czarny

Dane charakterystyczne
• Materiały: 

- Korpus z nierdzewnej stali AISI 316L
- Osłona optyczna ze szkła
- Uszczelka z EPDM

• Maksymalne ciśnienie (PN): 25 barów (na życzenie, wyższe ciśnienia)
• Ciecz: czysta demineralizowana woda, niezależnie od twardości i przewodności. Kompatybilne z innymi 

cieczami, na przykład olejem (*).
• Temperatura cieczy: -20°C÷120°C. Sprawdzić czy ciecz znajduje się zawsze powyżej punktu zamarzania.
• Temperatura otoczenia: -5÷+50°C
• Praca ciągła
• Opóźnienie alarmu: 10 sek., ustawienie fabryczne
• Łącznik: 3/8", zawarty w zestawie króciec 3/8” – ½”
• Stopień ochrony: IP55
• Charakterystyka elektryczna: 

- Napięcie zasilania: model DC: 12÷28 Vdc. Model AC: 21÷27Vac
- Maksymalna absorpcja czujnika: 20mA
- Maksymalna absorpcja ładunku: 50mA
- Wyjście modelu DC: NPN kolektor otwarty, maksymalnie 28Vdc, 50mA.
- Wyjście modelu AC: wyjście w stanie stałym do ogólnego użycia w prądzie przemiennym, maksymalnie 

21÷27Vac, 50mA.
- Kabel, dostarczony, typu FROR 4x0.34 mm2 ( PVC – CEI 20-22) długość standardowa 2m. 
 Temperatura działania kabla -20÷+70°C, ułożenie stałe

• Wymiary: 27x60 mm
(*) W celu sprawdzenia odpowiedniego działania z cieczą, na przykład olejem, skontaktować się z biurem 

obsługi klienta Lowara i dostarczyć dane charakterystyki cieczy

Schematy połączenia
Montaż mechaniczny
Czujnik może być zamontowany bezpośrednio na korku wlewowym pomp e-SV, dla serii SV33..92, 125SV 
konieczne jest zamontowanie dodatkowo pierścienia pośredniczącego 3/8” – ½”, zawarty w zestawie.

• W systemie monitorowania (PLC), bezpośrednio do tabliczki zaciskowej. Należy przewidzieć zewnętrzny 
montaż rezystora obciążenia (pull-up) o wartości minimalnej 1kOhm.

• W systemie z przekaźnikiem zasilania w prądzie stałym. Należy przewidzieć zewnętrzny montaż diody 
recyrkulacji (free-wheeling).  



Zasilanie 12÷27Vac - 
Brązowy
Imax=50mA

Sygnał braku wody - Czarny

GND - Blue

Nie używany - 
biały

Ogólne użycie, napięcie zasilania 21÷27Vac.
Czujnik może być podłączony do systemu z przekaźnikiem zasilania w prądzie przemiennym.

Lowara is a trademark of Lowara srl Unipersonale, subsidiary of Xylem Inc.
e-SV™ is a trademark of Fluid Handling LLC, subsidiary of Xylem Inc.
HYDROVAR is a trademark of Fluid Handling LLC, subsidiary of Xylem Inc.


