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Niveauaftastere

• Kapacitive aftastere for tørstoffer, 
granulater og ikke ledende væsker

• Justerbar tasteafstand: 4-12 mm
• VC11/12RT: Justerbar tidsforsinkelse
• VC12RN: Uden tidsforsinkelse

Produktbeskrivelse Bestillingsnøgle VC11RT12010M
Kapacitiv aftaster i termopla-
stisk polyester til monte ring i
PG 36-forskruning. Leveres
med justerbar følsomhed og
med eller uden indbygget
tidsforsinkelse (ON eller OFF

forsinkelse). Re læ udgangen
sikrer, at be lastningen kan til-
sluttes direkte. Kan med for-
del anvendes i landbrugssek-
toren (registre ring af korn,
væsker o.s.v.).

Type
Tidsforsinkelse
Spænding
Tid

Specifikationer

Forsyningsspænding Bestillingsnr. Bestillingsnr. Bestillingsnr.
Indkoblingsforsinkelse (ON) Udkoblingsforsinkelse (OFF) Uden tidsforsinkelse

120 VAC VC 11RT12010M VC 12RT12010M VC 12RN120
230 VAC VC 11RT23010M VC 12RT23010M VC 12RN230
24 VAC/DC VC 11RT92410M VC 12RT92410M VC 12RN924

Typevalg

Forsyningsspænding
120 120 VAC, 47-63 Hz 
230 230 VAC, 47-63 Hz 
924 24 VAC/DC, 47-63 Hz (VAC)

Strømforbrug Max. 1,5 W
Tasteafstand 4-12 mm, justerbar
Hysterese 1,5 mm ved 7 mm tasteafstand
Tastefrekvens 1 Hz
Udgang 1-polet relæ, 2 A/240 VAC
Indikering af udgang ON Gul lysdiode
Tidsforsinkelse

VC11/12RT 1 s - 10 m
Ydre forhold

Tæthedsgrad IP 67
Temperatur, drift -20º til +70ºC
Temperatur, lager -40º til +85ºC

Husmateriale Termoplastisk polyester
Kabel PVC, 2 m, 5 x 0,75 mm2

Godkendelser CSA (kun VC12RT)
CE-mærkning Ja

Kapacitive
Typerne VC11RT, VC12RT, VC12RN

VC11RT/VC12RT

VC12RN
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Følsomhed og tidsforsinkelse

Dimensioner (mm)

Følsomhed
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Funktionsbeskrivelse
VC11RT (Se funktionsdia-
gram). Forsyningsspændin -
gen er tilsluttet aftasteren
(brun og blå ledning). Når
aftasteren ikke er aktiveret,
trækker relæet (forbindelse
mellem sort og gul ledning),
og lysdioden lyser. Når afta-
steren aktiveres, starter tids-

udmålingen, og lysdio-den
blinker. Ved udløb af den
indstillede tid (0-10 min.) fal-
der relæet fra (forbindelse
mellem sort og grå ledning),
og lysdioden slukker. Relæet
forbliver frafaldet, indtil afta-
steren atter aktiveres.

VC12RN (Se funktionsdia-
gram). Forsynings spæn din -
gen er tilsluttet aftasteren
(brun og blå ledning). Relæet
trækker (forbindelse mellem
sort og gul ledning) og forbli-
ver trukket (ON), indtil afta-
steren aktiveres. Efter akti-
vering af aftasteren, vil

relæet falde fra (forbindelse
mellem sort og grå ledning). 

VC12RT (Se funktionsdia-
gram). Forsyningsspæn din -
gen er tilsluttet aftasteren
(brun og blå ledning), og tids -
 udmålingen starter. Når den
indstillede tid er udløbet (0-
10 min.), trækker relæet (for-
bindelse mellem sort og gul
ledning), og relæet for-

bliver trukket, indtil aftaste -
ren aktiveres. Efter aktiver-
ing af aftasteren, falder
relæet fra (forbindelse mel-
lem sort og grå ledning). Så
snart aftasteren igen er uak-
tiveret, starter udmålin-gen
af den indstillede tid.

Justering

VC12RN VC1.RT

FORSINKELSE
1 s - 10 min

AFSTAND
4 - 12 mm

LEDLED

AFSTAND
4 - 12 mm

Funktionsdiagrammer
Forsyning (brun - blå ledning)

Aftaster aktiveret

Lysdiodeindikering

Relæ ON

VC12RN

VC11RT

Forsyning (brun - blå ledning)

Aftaster aktiveret

Relæ ON (sort - gul ledning)

Lysdiodeindikering

VC12RT

Forsyning (brun - blå ledning)

Aftaster aktiveret

Relæ ON (sort - gul ledning)

Lysdiodeindikering

VC11RT, VC12RT, VC12RN

Installationsvejledning

Til montering af VC11/12 gennem beholdervæggen

Leveringsomfang
• Kapacitiv aftaster: VC11/12
• Skruetrækker
• Emballage: Plastpose
• Brugervejledning


