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Zasada działania
Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania poziomu płynów. Wskaźniki poziomu 
instaluje się z boku zbiornika za pomocą złącza gwintowego G ¾” lub G ½”. Długo testowane pływaki oraz kontaktron jako element 
sygnalizacyjny gwarantują najwyższe bezpieczeństwo użytkowania.

Podnoszenie się poziomu czynnika w zbiorniku wymusza podniesienie pływaka. Za pomocą zespołu dźwigni magnes zmienia 
położenie względem kontaktronu uaktywniając go. Odpychanie pomiędzy dwoma jednoimiennymi magnesami wspomaga wypór 
pływaka [dla wersji VK…inaczej]. Jak tylko poziom opadnie, pływak zmieni położenie uaktywniając ponownie kontaktron.

Fabryczne ustawienie przełączenia

styki zwarte przy rosnącym poziomie •

styki rozwarte przy obniżającym się poziomie •

może być zmienione przez użytkownika.

Bezpieczeństwo na wysokim poziomie!
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Kontaktron (3) użyty jako sygnalizujący przekaźnik składa się z dwóch ferromagnetycznych płytek powodujących kontakt, 
umieszczonych w szklanej rurce z gazem szlachetnym. Praktycznie wyeliminowana jest możliwość spalenia się styków.
To rozwiązanie zapewnia trwałość kontaktronu do 100.000.000 cykli przełączenia

 Zespół dźwigni

 Magnes

 Kontaktron

 Pływak
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 Montaż w występie zbiornika

 Monitorowanie maksymalnego poziomu zanieczyszczonego 
 czynnika

 Wersja bezwtyczkowa przy ograniczonym miejscu

 Monitorowanie minimalnego poziomu



 



Zastosowania

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem  •
 [alarm minimalnego poziomu]

Zabezpieczenie przed wylaniem  •
 [alarm maksymalnego poziomu]

Monitorowanie przecieków •

Wkręcany do monitorowania poziomu oleju •
 np. w sprężarkach

Dla wody [VH… ,VK…] i dla oleju [VH] •

Standardowe typy dostępne z magazynu

VHS 00 M0 1171 R31 •

VH 600 M0 1111 R31 •

Wersje wskaźników do zainstalowania w potencjalnie 
wybuchowej atmosferze.
Wskaźniki poziomu VH…X są przewidziane do użycia 
w potencjalnie wybuchowej atmosferze z energią 

zapłonu < 60µJ. Te wskaźniki poziomu były oceniane pod kątem 
niebezpieczeństwa zapłonu zgodnie z DIN 50020 i nie mają 
potencjalnego źródła zapłonu. Dlatego nie podlegają one pod 
dyrektywę 94/9/WE.

Opcje i zastosowania

Podłączenia elektryczne

Podłączenie wtyczkowe
EN 175301-803-A 
z gniazdem dla przewodu

Podłączenie wtyczkowe
EN 175301-803-A z gniazdem
dla przewodu, z dwoma diodami do
sygnalizacji przepływu i zasilania 
o napięciu przełączenia 24 V DC… 230V AC

4-pinowa wtyczka M12x 1,
zgodnie z IEC 947-5-2 

Kabel podłączeniowy 1,5 m

Podłączenia elektryczne

















Opcje

Podłączenie elektryczne 
[wersja VHS/VKS]

> Podłączenie wtyczkowe 
 EN 175301-803-A z gniazdem dla  
 przewodu, z dwoma diodami do   
 sygnalizacji przepływu i zasilania
 o napięciu przełączenia 24 V DC,   
 230V AC±20%, temperatura 
 otoczenia -20…70ºC 
> 4-pinowa wtyczka M12x 1

Dla użytkowania 
w potencjalnie 
wybuchowej atmosferze

Wersja VH...X
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Parametry techniczne

Parametry techniczne

Funkcja przełączeniowa Kontakt otwarty przy opadającym poziomie
Odwrotne ustawienie jest możliwe

Punkt przełączenia w odniesieniu do osi [woda 20ºC] -4…0 mm [inny dla wersji kątowej]

Histereza Około 1…4 mm [inna dla wersji kątowej]

Minimalny ciężar właściwy 

Pływak z PVDF 0.78 kg / dm³

Cylindryczny pływak ze stali nierdzewnej 0.83 kg / dm³

Ciśnienie znamionowe

Wykonanie z metalu [VH…] PN 25

Wykonane z tworzywa [VK…] PN 10

Zakres temperatur

Czynnik
> Wykonanie z metalu [VH…]
> Wykonane z tworzywa (VK...)

maks. 110°C
maks. 100°C

Otoczenie
> VHS.../ VKS...
> VK6
> VH6
> VH6...X

-25...80°C
-25...70°C
-25...100°C
-25...80°C

Parametry elektryczne

Podłączenia elektryczne 
> VHS / VKS

> VH6 / VK6

Podłączenie wtyczkowe EN 175301-803-A z gniazdem dla przewodu

Kabel podłączeniowy PVC 1,5 m

Maks. prąd przełączenia 1 A

Maks.napięcie przełączenia 230 VAC, 48 VDC

Maks. obciążenie 26 VA, 20 W

Stopień ochrony wg EN 60529 IP65

Klasa izolacji wg. EN 60730-1 Klasa II

Materiały [ważne]

Wersja z mosiądzu [VH..] Mosiądz CW614N

Wersja ze stali nierdzewnej [VH..] Stal nierdzewna 1.4571

Wersja z tworzywa [VK…] PPO Noryl GFN3, połączenie gwintowe stal nierdzewna

Zatwierdzenia
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Możliwe konfi guracje

Podłączenie elektryczne Materiał Gwint 
podłączeniowy

Pływak

Mosiądz

Stal nierdzewna

Tworzywo

PVDF

PVDF

Kabel podłączeniowy 1,5 m

G ¾

G ½

Stal nierdzewna

PVDF

ZZ

Podłączenie wtyczkowe 
EN 175301-803-A 
z diodami sygnalizacyjnymi

Zasilanie Poziom

Podłączenie wtyczkowe typ A
2-biegunowa EN175301-803-A

Przykład:
VHS 00 M0 1171 R31

Podłączenie wtyczkowe 
EN 175301-803-A (standard)

Tylko mosiądz 
lub stal nierdzewna

Skrzynka zaciskowa typu A, 
2-biegunowa EN175301-803-ASkrzynka zaciskowa typu A, 
2-biegunowa 
EN175301-803-A
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Przykład kodu zamówieniowego  VH 60 0M0 11 1 1 R3 1 ( )*
Wskaźniki poziomu 

1
3

R3
R3
R3
R2

1
3

Wersja z metalu VH
Podłączenie elektryczne
Kabel podłączeniowy [standard]
Kabel podłączeniowy niebieski [tylko dla VH6…0, opcja Ex]
Podłączenie wtyczkowe z gniazdem dla przewodu [standard]
Podłączenie wtyczkowe z gniazdem dla przewodu i diodami [opcja]
4-pinowa wtyczka M12x1 [opcja]

60
60
S0
S0
S0

1
3
7
9
8

Typ pływaka
Pływak kulisty PVDF
Pływak cylindryczny, stal nierdzewna
Pływak kulisty PVDF-dźwignia kątowa
Pływak cylindryczny z PVDF- ½” 

0M0
2M0
3M0
4M0

Materiał
Mosiądz
Stal nierdzewna

11
31

Wersja
Standard
Do użytku w potencjalnie wybuchowej atmosferze [opcja]

( )*
X

Kod zamówieniowy

Akcesoria Długość Kod zamówienia

Kabel podłączeniowy z gniazdem 4-ro pinowym M12x 1, 
kątowym , izolowany materiałem PUR, ekranowany, 
[Tmaks=80ºC], zatwierdzenie UL

3 m
5 m
10 m

XVT 2053
XVT 2009
XVT 2070

Gniazdo 4-ro pinowe M12x1, kątowe, nie zmontowane VT 1331

Przykład kodu zamówieniowego  VK 60 0M0P1 1 PR33
Wskaźniki poziomu 

PR33
PR23

Wersja z tworzywa VK
Podłączenie elektryczne
Kabel podłączeniowy [standard]
Podłączenie wtyczkowe z gniazdem dla przewodu [standard]
Podłączenie wtyczkowe z gniazdem dla przewodu i diodami [opcja]
4-pinowa wtyczka M12x1 [opcja]

60
S0
S0
S0

1
7
9
8

Typ pływaka
Pływak kulisty PVDF
Pływak cylindryczny z PVDF- ½” 

0M0P1
4M0P1

*  Bez wyróżnika
** dostępne tylko z niebieskim kablem lub niebieską wtyczką podłączeniową łącznie z gniazdem dla przewodu


