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Katalog Sygnalizatory poziomu cieczy, wy³¹czniki bezpieczeñstwa,
regulatory poziomu cieczy typu RT 280A, RT 281A

Wprowadzenie

RT 280A i 281A zazwyczaj stosowane jako sygnali-
zatory poziomu cieczy i wy³¹czniki bezpieczeñstwa
w celu zapobiegania zbyt wysokiemu poziomowi cie-
czy w oddzielaczach cieczy.
RT 280A i 281A mog¹ byæ u¿ywane jako regulatory
poziomu cieczy tam, gdzie dopuszczalna jest ró¿nica
poziomu cieczy do ±40 mm.
RT 280A i 281A stosowane jako wy³¹czniki bezpie-
czeñstwa zapewniaj¹, ¿e maksymalny dopuszczalny

poziom czynnika ch³odniczego w zalanych parow-
nikach, zbiornikach ciek³ego czynnika lub oddzie-
laczach cieczy nie zostanie przekroczony.
RT 280A i 281A , jako regulatory poziomu, utrzymuj¹
sta³y œredni poziom czynnika ch³odniczego w zala-
nych parownikach, zbiornikach ciek³ego czynnika lub
oddzielaczach cieczy.

Materia³y Uszczelki s¹ bezazbestowe.

Dane techniczne Obci¹¿alnoœæ styków
Pr¹d przemienny
AC1: 10 A, 400 V
AC3: 4 A, 400 V
AC15: 3 A, 400 V
Maks. pr¹d krótkotrwa³y AC 3: 28 A

Pr¹d sta³y
DC13: 12 W, 220 V

Waga
2.0 kg

Obudowa
IP 66 zgodnie z IEC 529.

2. Element ciœnieniowy
Przy³¹cze ciœnienia
G 3/8 A ze z³¹czk¹ do spawania ∅ 6.5/∅ 10mm

Maksymalne ciœnienie robocze
PB = 22 bar

Maksymalne ciœnienie próbne
p’ = 25 bar

3.  Element termostatyczny
Nape³nienie adsorpcyjne
Rurka kapilarna 3 m
Maks. dopuszczalna temperatura czujnika:
+80°C

4. Czujnik z grza³ka elektryczn¹
Grza³ka 10 W na 24 V pr¹du sta³ego lub
przemiennego. Grza³ka musi byæ stale pod
napiêciem  podczas pracy  instalacji. Kabel
przy³¹czeniowy 1.5 m.

1. Ogólne
Czynniki ch³odnicze
R 717 (NH3), R 22 i R 502
Inne czynniki ch³odnicze
Prosimy o kontakt z Danfoss

Zakresy pracy dla RT 280A
R 12: −50 → +10°C
R 22 i R 717 (NH3): −50 → 0°C
R 502: −65 → −5°C

Zakresy pracy dla RT 281A
R 22 i R 717 (NH3): −30 → +20°C

Ró¿nica poziomu cieczy
Przy sta³ym  poziomie cieczy i prêdkoœci
zmian poziomu maks. 15 mm / min, oko³o
10 mm przy wzroœcie poziomu i oko³o 20 mm
przy spadku poziomu. W niekorzystnych
warunkach roboczych ró¿nice mog¹ docho-
dziæ do 20 mm przy wzroœcie poziomu
i do oko³o 60 mm przy spadku poziomu.

Temperatura otoczenia
−50 → +70°C

Uk³ad styków
Jednobiegunowy prze³¹czny (SPDT),
Nr kodowy 017-4030

Atesty (dopuszczenia)
CE-dopuszczony zgodnie z EN 60947-4, -1
EN 60947-5, -1
Spe³nia wymogi VDE 0660
(VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker)
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Zamawianie RT 280A nr kodowy 017D0040
RT 281A nr kodowy 017D0046

Konstrukcja
Dzia³anie

Urz¹dzenia RT 280A / 281A s¹ oparte na
RT 260A. Dolna czêœæ mechanizmu dzia³a na
zasadzie termostatu z elektrycznie podgrze-
wanym czujnikiem.
Jak stwierdzono, urz¹dzenia te s¹ przezna-
czone w pierwszym rzêdzie do stosowania jako
sygnalizatory poziomu i wy³¹czniki bezpieczeñ-
stwa. Projektuj¹c te urz¹dzenia po³o¿ono nacisk
na dzia³anie odporne na uszkodzenia.
W przypadku uszkodzenia elementu  termosta-
tycznego, sprê¿arka jest zatrzymywana i wtrysk
czynnika odciêty. Powtórne uruchomienie jest
mo¿liwe tylko po naprawieniu uszkodzenia.
Dotyczy to tak¿e przypadku utraty nape³nienia
np. je¿eli rurka kapilarna lub element grzejny
ulegnie uszkodzeniu, jak równie¿ zaniku  napiê-
cia doprowadzanego do elementu grzejnego.
Temperatura elementu jest porównywana
z ciœnieniem (temperatur¹) odniesienia,
a nastêpnie przetwarzana na elektryczny impuls
dwupo³o¿eniowy (w³¹cz/wy³¹cz).
Zasada regulacji jest oparta na ró¿nicy przewo-
dzenia ciep³a pomiêdzy fazami ciek³¹ i parow¹
czynnika ch³odniczego.

Uwaga:
Je¿eli temperatura parowania, a z ni¹ ciœnienie
odniesienia, jest wy¿sza ni¿ maksymalna tem-
peratura zakresu regulacji, urz¹dzenie bêdzie
reagowa³o tak, jakby poziom cieczy w zbiorniku
by³ zbyt wysoki.

  3. Przy³¹cze ciœnienia
  4. Mieszek
  5. Tarcza nastawcza
  9. Skala
10. Zacisk pomocniczy
11.  D³awik Pg 13.5
12. Sprê¿yna
14. Zaciski
15. Wrzeciono
16. Uk³ad styków (17-4030)
17. Górna tulejka prowadnikowa
18. DŸwignia
20. Dolna tulejka prowadnikowa
38. Zacisk uziomowy

Wymiary i waga

Waga
2.0 kg

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


