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БЪЛГАРСКИ 

ЗАБЕЛЕЖКИ: НЕ МАНИПУЛИРАЙТЕ ПОПЛАВКОВИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ. НЕСПАЗВАНЕТО
НА СЛЕДВАЩИТЕ ТОЧКИ АВТОМАТИЧНО АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА

СВЪРЗВАНЕ НА КЛЕМИТЕ:
Веригата от по-високо ниво трябва да защитава електрическите проводници от свъхток.
ВНИМАНИЕ: липсата на защита анулира гаранцията в случай на повреда на поплавъка.
Ÿ Mod.01: единично действие - само изпразване или само пълнене (Фиг.1). Заземителният проводник е

винаги жълто-зелен.
Ÿ Mod.02 – Mod.03: двойно действие (при монтажа може да изберете изпразване Фиг.2 или пълнене Фиг.3):

Изпразване: (Фиг.2) когато се използват черен и кафяв проводници, веригата се отваря при поплавък
надолу и се затваря при поплавък нагоре. Забележка : синият/сивият проводник трябва да се изолира.
Пълнене: (Фиг.3) когато се използват черен и син/сив проводници, веригата се затваря при поплавък
надолу и се отваря при поплавък нагоре. Забележка: кафявият проводник трябва да се изолира.

Ÿ Работна температура max.+50°C
Ÿ Макс. дълбочина: 20m
Ÿ Степен на защита: IP 68
Ÿ Специфично тегло: 0,95 - 1,05 kg/dm³
Ÿ Тип автоматизация:1B (микропревключвания при работа)
Ÿ Степен на замърсяване: 2

УПОТРЕБА:
За разлика от обикновените поплавъци регулаторът на ниво се изплзва на двойки от един и същ тип за 
регулиране нивата на вода до определена височина: единият регулира минималното ниво, а вторият - 
максималното. Могат да се използват трети и четвърти регулатор съответно за високо и ниско алармени 
нива. За избягване повреди на кабела препоръчваме използването на Комплект за закрепване (Фиг.3)

Ÿ Преди да започнете работа с поплавъка не забравяйте да изключите захранването от мрежата.
Ÿ Уверете се, че максималната мощност на мотора не превишава електрическите параметри на поплавъка.
Ÿ В случай на увреждане на кабела от крайния потребител или инсталатора поплавъкът трябва да се 

смени.
Ÿ Не правете никакви свързвания по кабела на поплавковия ключ, тъй като потапянето на такива 

свързвания може да доведе до къси съединения или токови удари.

Ъгъл на активиране: 20° 

Резервоарът се пълни

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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ENGLISH 

NOTES: DO NOT TAMPER WITH THE FLOAT SWITCH. THE NON RESPECT OF THE FOLLOWING 
POINTS WILL AUTOMATICALY CAUSE THE CANCELLATION OF THE WARANTY OF THE PRODUCT

TECHNICAL FEATURES:

Ÿ Max depth: 20m
Ÿ Opera�ng temperature: max.+50°C

Ÿ In case of cable damage by the final user or installer, the float must be replaced.

Ÿ Before any opera�on on the float remember to disconnect the power supply from the main power.

Ÿ Do not make any joint on the cable of the float switch, as immersion of such joints could cause short circuits or
electrical shocks.

Ÿ Check that the maximum motor power does not exceed the float's electrical values.

USE:
Unlike normal floats, the level regulator is used in pairs of two of the same type to regulate water levels to a certain 
height: one regulates the minimum level and the other regulates the maximum level. A third and fourth regulator 
can also be used for minimum and maximum alarm respec�vely. To avoid damaging the cable, we recommend the 
Fixing Kit (Fig.3)

Ÿ Protec�on Grade: IP 68
Ÿ Specific weight: 0,95 - 1,05 kg/dm³
Ÿ Features of automa�c ac�on: 1B (micro-disconnec�ons in opera�on)
Ÿ Pollu�on Degree: 2

TERMINAL CONNECTIONS:
The upstream circuit must protect the electric wires from the overcurrent. WARNING: lack of protec�on shall null 
and void the warrany in the event the float breaks.
Ÿ Mod.01: single func�on - only emptying or only filling (Fig.1).  The grounding wire is always yellow and green.
Ÿ Mod.02 – Mod.03 double func�on (the fi�er can choose the emptying Fig.2 or filling Fig.3 when installing):

Emptying: (Fig.2) when black and brown wires are used, the circuit opens when float is down and closes when
the float is up. Note: the blue/grey wire must be insulated.
Filling: (Fig.3) when black and blue/grey wires are used, the circuit closes when float is down and opens
when the float is up. Note: the brown wire must be insulated.

Ac�va�on angle: 20°
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