
HL1702050

Hladina vody pro sepnutí čerpadla filtrace Water level – turning on the filtration pump
Hladina vody pro vypnutí dopouštění vody Water level – turning off the water refill
Hladina vody pro vypnutí čerpadla filtrace Water level – turning off the filtration pump
Hladina vody pro sepnutí dopouštění vody Water level – turning on the water refill
2x havarijní hladina vody v nádrži 2x Emergency water level in a tank

Referenční sonda (musí být stále pod vodou) Reference probes (must be bellow water level
all the time)

201524022

Schéma hlídání tří hladin v akumulační nádrži

201524023

Z1 Minimální hladina Minimum level 
Z2 Chod čerpadla filtrace Operation of filtration pump
Z3 Dopouštění vody Water drain

K připojení sond použijte vodič CYA 1,5 mm For probe connection use conductor CYA
1,5 mm

Zařízení je vybaveno sedmi hladinovými čidly, která hlídají havarijní
minimální hladinu, ovládá dopouštění vody od nastavené minimální
hladiny do nastavené výšky a hlídá maximální hladinu.

The equipment includes seven water level sensors controlling the
minimal level of water surface, controls refilling from the adjusted
minimal level up to adjusted height. Control the maximal height of
water surface.

• Hlídání hladiny v akumulačních jímkách • Water level control in storage tanks

Hlídání hladiny Hugo Lahme | Water level control Hugo Lahme cena Kč €

HL1702050 A Elektronické dopouštění vody – s el. mag. ventilem pro skimmer 1262020
Electric water level controller – with electromagnetic valve for skimmer 1262020 13 985,-

Elektronické hlídání hladiny | Electronic water level control cena Kč €

201524022 A Elektronické hlídání hladiny v akumulační jímce + 7x sonda – automatika v rozvaděči
Electronic water level control in storage tank + 7x probe – automatic system in mains 1,40 7 390,-

201524023 A Elektronické hlídání hladiny v akumulační jímce + 7x sonda, na DIN lištu
Electronic water level control in storage tank + 7x probe, to mount into mains for a DIN ledge 0,65 6 290,-

201524019 A Samostatná sonda pro určení hladiny
Separate probe for water level control 0,03 365,-
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