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bez oznaèení kontaktujte zástupce Honeywell
Dal�í typy viz katalog: SNÍMAÈE HLADINY KAPALINY

Plovákové hladinové spínaèe øada LRN

Hlavní rysy

l Snímání horní nebo spodní úrovnì hladiny
l Spínací nebo rozpínací kontakty
l Jmenovitý výkon kontaktù do 100 W (specialní verze)
l Pracuje v kapalinì o mìrné hmotnosti od 650 kg/m3

l Vnitøní nebo vnìj�í uchycení
l Snadná instalace

Popis

Øada vodorovných, svislých a pravoúhlých plovákových spínaèù
Honeywell nabízí konstruktérovi kombinaci univerzálnosti a spolehli-
vosti jazýèkového spínaèe. Magnet umístìný v plováku slou�í pro ak-
tivaci jazýèkového spínaèe buï pøi stoupání, nebo klesání hladiny ka-
paliny a konstrukce umo�òuje nastavení stavu spínaèe (sepnuto nebo
rozepnuto) jednodu�e otoèením spínaèe nebo plováku o 180°. Je mo�-
né volit mezi vnitøním nebo vnìj�ím uchycením. Univerzální montá�ní
souprava umo�òuje jak vnitøní, tak vnìj�í montá�. K dispozici je v pro-
vedení z Nylonu 6.6, skelného polypropylenu a s øadou spínacích vo-
leb.
Plovákové spínaèe LRN jsou vhodné pro pou�ití v automobilovém,
chemickém, ropném a potravináøském prùmyslu pro aplikace v signa-
lizaci a regulaci.

Typické aplikace

l Snímání spodní úrovnì hladiny chladiva
l Snímání hladiny paliva nebo oleje
l Výstraha pøi sní�ení hladiny v kotli
l Sledování hladiny roztoku
l Prodejní automaty
l Domácí spotøebièe
l Lékaøská zaøízení

Technické údaje

*   Pouze jazýèkový spínaè.
**  Model z kovu litého pod tlakem je standardnì vybaven plovákem z Nylonu 6.6.
*** Spínací výkon mù�e být výraznì ovlivnìn v pøípadì, �e jsou pøekroèeny jmenovité

hodnoty spínaèe. U indukèních a kapacitních zatí�ení a u zatí�ení �árovkami s wolfra-
movým vláknem je tøeba sní�it zatí�ení o 50 %. V�echny jmenovité výkony spínaèù
jsou uvedeny pro odporové zatí�ení pøi stejnosmìrném proudu.

Dostupnost vybraných typù

LRNH31S41 nn Vodorovné provedení; Nylon 6.6 (-30° a� 130°C);
250V AC, 15W; silikonové tìsnìní; univerzální 
(vnitøní nebo vnìj�í) montá�; 0,5 m vodièe

LRNH31S42 nn Vodorovné provedení; Nylon 6.6 (-30° a� 130°C);
250V AC, 15W; silikonové tìsnìní; univerzální 
(vnitøní nebo vnìj�í) montá�; 2 m vodièe

LRNH41021 nn Vodorovné provedení; pouzdro z hliníkové slitiny,
plovák Nylon 6.6 (-30° a� 130°C); 250V AC, 15W; 
0,5 m vodièe

LRNR30N41 nn Pravoúhlé provedení; Nylon 6.6 (-30° a� 130°C); 
120V AC, 15W; nitrilové tìsnìní; univerzální 
(vnitøní nebo vnìj�í) montá�; 0,5 m vodièe 

LRNR31N01 nn Pravoúhlé provedení; Nylon 6.6 (-30° a� 130°C); 
250V AC, 15W; nitrilové tìsnìní; vnitøní montá�; 
0,5 m vodièe

LRNV31S42 nn Svislé provedení; Nylon 6.6 (-30° a� 130°C); 
250V AC, 15W; silikonové tìsnìní; univerzální 
(vnitøní nebo vnìj�í) montá�; 2 m vodièe

Mechanické
Max. provozní úhel 5° od montá�ního úhlu
Max. úhel vychýlení
plováku (vodorovné modely) 40° od montá�ního úhlu

Náraz *) 50 g v trvání 11 µs

Vibrace *) [Hz] 35 � 500

Prostøedí
Nylon 6.6 Tìlo z tlakovì Polypropylen

litého kovu **) plnìný sklem
Rozsah provozních 
teplot [°C] -30 a� -30 a� -30 a�

+130 +130 +110
Minimální mìr. hmotnost
kapaliny [kg/m3] 850 850 650
Minimální viskozita 
kapaliny (centipoise) 100 100 100
Absorpce vody 
plastikového krytu 
v rovnová�ném stavu 
pøi 20 °C a 100% 
rel. vlhk. [%] 1,3 5,6 0,03
pøi 100 °C a 100% 
rel. vlhk. [%] 1,6 5,6 <0,5
Teplota tepelné 

deformace 4,5 kg/cm2 [°C] 180 245 105

Elektrické
Volby spínaèe 0 1
Chod spínaèe SPST SPST
Maximální spínané 
napìtí DC: [V DC] 100 100

AC: [V AC] 120 250
Maximální spínaný 
proud [A] 1,0 1,0
Jmenovitý ss výkon 
kontaktu  [W] 15 ***) 15 ***)
Minimální rozepnutelné 
napìtí [V DC] 300 800
Poèáteèní odpor 
kontaktu [Ω] 0,25 0,25
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Plovákové hladinové spínaèe øada LRN

Vnìj�í uchycení (kompresní prùchodka) Vnitøní uchycení

Vnìj�í uchycení (kompresní prùchodka) Vnitøní uchycení

Montá�ní rozmìry v palcích (mm)

LRNH - vodorovné (horizontální) modely

LRNV - svislé (vertikální) modely
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Plovákové hladinové spínaèe øada LRN

Vnìj�í uchycení (kompresní prùchodka) Vnitøní uchycení

Montá�ní rozmìry v palcích (mm)

LRNR - pravoúhlé modely

Vnìj�í uchycení 1/2" NPT
(Americký Národní trubkový závit)

LRNH - vodorovné (horizontální) modely Informace pro montá�

Je nutno dbát opatrnosti na to, aby nedo�lo k po�kození výrobku
vlivem nadmìrného uta�ení upevòovací matice nebo závitového
pouzdra.
Maximální hodnoty kroutícího momentu jsou uvedeny dále.

MODEL Maximální kroutící Maximální
moment stìny nádoby tlou��ka

Vnìj�í uchycení (kompresní
prùchodka) Viz Poznámka 1 2,67 Nm 4 mm
Vnìj�í uchycení (1/2" NPT) 
Viz Poznámka 2 6,75 Nm 25 mm
Vnitøní uchycení 4,0 Nm 10 mm

Poznámky

1. Kompresní prùchodka je vhodná pro tìsnìní tlaku 
70 psi (0,49 Mpa,   4,83 bar).

2. Pøi pou�ití verze s vnìj�ím uchycením 1/2" NPT nesmí tlou��ka
stìny nádoby pøekroèit délku úseku vnìj�ího závitu spínaèe. 
Nìkteré fitinky pro potrubí mají mimo závitovou oblast malý 
prùmìr, který omezuje vstup. Tento spínaè je konstruován tak, 
aby pro�el prùmìrem otvoru ku�elového závitu 1/2" NPT 
(7,18" - 18,24 mm). Proto�e je montá�ní vlo�ka obvykle kovová 
a spínaè je obvykle z lisovaného plastu, je nutno dbát zvý�ené 
pozornosti pøi pou�ití verzí 1/2", aby nedo�lo k pøeta�ení, 
proto�e by to zpùsobilo po�kození spínaèe. U verzí NPT by se 
v�dy mìlo pou�ívat tìsnìní jako je napø. pásek z PTFE. 
Zabezpeète, aby orientace �ipky na verzi 1/2" NPT byla svislá.

3. Sestava plováku u horizontálních modelù by se nikdy nemìla 
demontovat, proto�e by to ovlivnilo spínací charakteristiky.

4. V pøípadì, �e chcete obrátit spínací èinnost u vodorovných 
modelù, jednodu�e je o 180° otoète pøi pohledu na ukazatel èi 
�ipku orientace. U svislých a pravoúhlých modelù stlaète 
rameno západky plováku, demontujte a obra�te plovák a znovu 
smontujte. Pohyb plováku ve smìru �ipky oznaèení polohy 
spíná kontakty spínaèe.

Montá�ní poloha
(svislé a pravoúhlé modely) Poloha døíku musí být svislá ± 15°
Montá�ní poloha 
(vodorovné modely) ± 30° od vodorovné roviny


