
 

 
 

 را به ولتاژ ACهمانطور که در تصویر مشخص است، قسمت 
 را به الکترود اول M ولت متصل نمایید. قسمت مربوط به 220

 را به Lبدهید که در پایین ترین سطح قرار دارد. قسمت 
 Hالکترودي بدهید که می خواهید سطح پایین باشد و قسمت 

را به الکترودي بدهید که می خواهید باالترین سطح را در 
 برگیرد.

 می باشد، براي وصل 18 و 16، 15قسمت مربوط به رله که 
کردن به موتور پمپ تخیله و یا شارژ مخزن می باشد. براي این 

 را به 16 متصل کنید و قسمت 220 را به برق 15کار، قسمت 
 را به پمپ تخلیه و یا 18پمپ شارژ یا تزریق بدهید و قسمت 

دستگاه هشدار متصل نمایید. 

 
تمام محصوالت برق صنعتی داراي سه سال خدمات  

پس از فروش رایگان از مدت زمان خرید محصول می 
 باشند.
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معرفی دستگاه 

براي کنترل سطح مایعات در دو سطح  رله کنترل سطح مایعات
LOW و HIGH استفاده می شود. این فلوتر براي مخازن و منبع 

هاي آب و هرجایی که نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد. 
 ویژگی

 AC ولت 220ولتاژ ورودي  

 High و Lowکنترل سطح مایعات در دو حالت  

قابل استفاده براي کنترل سطح مخازن  

 نحوه سیم بندي رله کنترل سطح

 Min Maxحصول م نحوه سیم بندي رله کنترل سطح مایعات
 زیر آورده شده است:  شکل درالکترونیک 

 

 

Tel: 09116402610 
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Site: e-technic.ir 

Min Maxالکترونیک، بزرگترین مجموعه در زمینه برق و الکترونیک  

تولید کننده کنترل ولتاژ سه فاز و تک فاز، کنترل سطح مایعات، کنترل سطح مایعات تایمر دار، ساعت نجومی دو رله، ساعت نجومی 

 مینیاتوري، تایمر دیجیتال، ساعت فرمان روزانه و هفتگی، کنترل فاز، برد آموزشی آردینو ، هدربردهاي آموزشی
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