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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN

Conductieve sensoren, algemeen

Algemene informatie
Conductieve meetprincipe
Het conductieve meetprincipe wordt gebruikt voor
de detectie van elektrisch geleidende vloeistoffen. Het principe is niet geschikt voor detectie van
elektrisch niet-geleidende vloeistoffen.
Elektrisch geleidende vloeistoffen zijn
hoofdzakelijk waterige oplossingen van zouten,
zuren of logen. De moleculen van deze stoffen
vallen in het water uiteen in positieve en negatieve
ionen, die de waterige oplossing het elektrische
geleidingsvermogen geven. De conductieve
lekkagedetector herkent wanneer er een elektrisch
leidende vloeistof aanwezig is, en er volgt een
meldsignaal.

De meting gebeurt met wisselstroom, omdat
daarmee een nauwkeurige aanspreekgevoeligheid
gegarandeerd is en galvanische processen aan
de elektroden verhinderd worden. De conductieve
lekkagedetector bevat geïntegreerde meet-elektronica met galvanisch gescheiden stuurcircuits.
Daardoor wordt bij het koppelen van meerdere
detectors de vorming van aardlussen verhinderd.
Bij een detectie van slecht elektrisch geleidende
vloeistoffen zoals bijvoorbeeld condensaat of
demi-water moet een conductieve lekkagedetector
worden gekozen met een hogere aanspreekgevoeligheid. Deze detectoren zijn voor bepaalde modellen op aanvraag leverbaar. Alternatief kan men ook
een capacitieve sensor gebruiken.

Veilig aansluiten!

-“Leckwatcher”
LIQUI-SWITCH
in 4-Drahttechnik
• met potentiaalvrij relaiscontact (voor het schaAlle lekkagedetectoren zijn voorzien van een geïnkelen van Protected extra-low voltage (PELV));
tegreerde galvanische (mit
scheiding. potentialfreiem
• aansluiting op: PLC of DDC-regelaar, of andere
schakeling, veldbusingang of netwerkkoppeling;
Voordelen:
Reedkontaktausgang)
• voor het schakelen van een magneetventiel
•
verhindert verbinding naar andere stroomLekkagedetectoren moeten aangesloten worden
aan een veiligheidsspanning SELV of PELV.
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(met Protected extra-low voltage (PELV));
kringen;
Die konduktiven Leckage-Detektoren in 4-Drahttechnik dienen zur Leckage-Detektion von
•
met geïntegreerde galvanische scheiding van
leitfähigende
Flüssigkeiten.
•
verhindert
vorming van aardlussen bij
de detectorelektronica.
aansluiting
detectoren
binnen
Anschluss: van
Nurmeerdere
zum Anschluss
an Schutzkleinspannung
SELV oder PELV!
2 Adern für die
Versorgung mit Gleich- oder Wechselspannung, funktionsfähig
een gemeenschappelijke
voedingsbron.
L-POINTER
bei beliebiger Polung;
2 Adern für den potentialfreien Reedkontaktausgang.
LECKWATCHER
Im betätigten bzw. im unbetätigten Zustand des
ist dergeschikt
Reedkontakt
jeweils
• Detektors
2-draadssensor
voor een
NAMURgeöffnet oder geschlossen.
stroomkring
volgens
EN
50
227
met de moge• voor aansluiting op:
Der Reedkontakt ist ein Schließerkontakt, dessen Schaltzustand
in der Folgeschaltung
umlijkheid draadbreuk,
in bedrijf, alarmtoestand
en
PLCof DDC-regelaar,
een alarmunit of alarmgesetzt
wird.
kortsluiting
te
herkennen.
Vier
werktoestanden,
centrale, veldbus ingangsmodule of netwerkzodat ook een defecte sensor gedetecteerd
koppelingen;
Versorgungsspannung
Low-Signal wordt (failsafe); High-Signal
• met geïntegreerde
galvanische scheiding van
• voor aansluiting op: NAMUR-scheidingsversterde elektrode elektronica.
potentialfreier Reedkontakt
potentialfreier Reedkontakt
AC/DC
12ontworpen
... 30 V voor een gebruik
koppeling;
De detectoren
zijn
geöffnet ker of NAMUR-veldbus
geschlossen
• met geïntegreerde galvanische scheiding
binnen de standaard interfacing van elektronitussenund
sensor
en DDC
voeding,
voorzien
van een
Imschakelingen
Einzelfall istzoals
die Kompatibilität
zwischen Detektor
SPS,
- Regler,
Kleinsche
PLC, DDC regelaars
stroombegrensd
meetcircuit.
zu überprüfen
hinsichtlich
enz.steuerung, Feldbusankoppler oder Netzwerkankoppler
Schutzkleinspannung SELV oder PELV und der Entsprechung ihrer Signalparameter.
Eine Reihen- oder Parallelschaltung solcher Detektoren, auch in Verbindung mit anderen
potentialfreien Kontakten, ist möglich. Dabei müssen die technischen Daten und die
Sicherheitsrichtlinien berücksichtigt werden.
Anwendungsbeispiel:

Lekkagedetector in 4-draads uitvoering met achterliggende schakeling

Leckage-Detektor in 4-Drahtausführung

Elektrodenelektronik

Elektronik
für die
galvanische
Trennung

braun

blau
schwarz

Folgeschaltung

Versorgung vom
DDC-Regler
AC/DC 12 ... 30 V,
Schutzkleinspannung SELV
oder PELV

DDC-Regler
Eingang für
binären
Kontaktgeber

schwarz
32-1-5
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Versorgungsspannung

Low-Signal

High-Signal

DC 24 V

Spannungsabfall am
Eingangswiderstand
ILow x Ri < 5 V

Spannungsabfall am
Eingangswiderstand
IHigh x Ri > 15 V

-“Leckwatcher”
in 3-Drahttechnik

Im Einzelfall ist die Kompatibilität zwischen Detektor und SPS, DDC - Regler, Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder Netzwerkankoppler zu überprüfen hinsichtlich
GELEIDENDE
VLOEISTOFFEN
Schutzkleinspannung SELV oder PELV und der Entsprechung ihrer Signalparameter.

Conductieve sensoren, algemeen

Eine Reihen- oder Parallelschaltung mehrerer solcher Detektoren ist nicht zulässig.
Die konduktiven Leckage-Detektoren in 3-Drahttechnik dienen zur Leckage-Detektion von
leitfähigen Flüssigkeiten.
Anwendungsbeispiel:
Lekkagedetector
in 2-draads uitvoering met achterliggende schakeling
Anschluss: Nur zum Anschluss an Schutzkleinspannung SELV oder PELV!
2 Adern für die
Versorgung mit Gleich- oder Wechselspannung,
funktionsfähig
Leckage-Detektor
in 2-Drahtausführung
Folgeschaltung
bei beliebiger Polung;
1 Ader für den pnp-Transistorausgang, verpolungsgeschützt und kurzVersorgung
schlussfest.
DC 24 V,
Im betätigten bzw. im unbetätigten Zustand des Detektors ist der pnp-Transistorausgang
jebraun
weils in einem unterschiedlichen Schaltzustand.
SchutzkleinElektronik
SELVdie
Der pnp-Transistorausgang führt
bei Low-Signal keine Spannung und spannung
bei High-Signal
für die
Elektrodengleichgerichtete
Versorgungsspannung.
oder PELV
galvanische wird dieses binäre Signal entsprechend umgeelektronik
Am Eingangswiderstand
der Folgeschaltung
EingangsTrennung
setzt.
widerstand von
Der Eingangswiderstand muss im Bereich von 2 kΩ ... 7,5blau
kΩ liegen.
2 kΩ ... 7,5 kΩ

-“Leckwatcher”
in 4-Drahttechnik SPS oder
(mit potentialfreiemKleinsteuerung
Reedkontaktausgang)

Versorgungsspannung

Low-Signal

AC/DC 12 ... 30 V

pnp-Transistorausgang
führt keine Spannung

High-Signal
pnp-Transistorausgang
führt gleichgerichtete
Versorgungsspannung

Im Einzelfall ist die Kompatibilität zwischen Detektor und SPS, DDC - Regler, Kleinsteuerung, Feldbusankoppler oder Netzwerkankoppler zu überprüfen hinsichtlich
Schutzkleinspannung SELV oder PELV und der Entsprechung ihrer Signalparameter.

Die Eine
konduktiven oder
Leckage-Detektoren
in 4-Drahttechnik
dienen zur
Leckage-Detektion
von
Parallelschaltung mehrerer
solcher Detektoren
ist nicht
zulässig.
32-1-3 Reihenleitfähigen
Flüssigkeiten.
Anschluss: in
Nur
zum Anschluss
anachterliggende
Schutzkleinspannung
Lekkagedetector
3-draads
uitvoering met
schakeling SELV oder PELV!
Anwendungsbeispiel:
2 Adern für die Versorgung mit Gleich- oder Wechselspannung, funktionsfähig
bei beliebiger Polung;
Leckage-Detektor
in 3-Drahtausführung
2 Adern für den potentialfreien
Reedkontaktausgang. Folgeschaltung
Im betätigten bzw. im unbetätigten Zustand des Detektors ist der Reedkontakt jeweils
Versorgung
geöffnet oder geschlossen.
AC/DC
12 ... 30 V, umDer Reedkontakt ist ein Schließerkontakt, dessen Schaltzustand in der
Folgeschaltung
braun
Schutzkleingesetzt wird.
Elektronik
Elektrodenelektronik

Versorgungsspannung
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AC/DC 12 ... 30 V

für die
galvanische
Low-Signal
Trennung

spannung SELV
oder PELV

blau

potentialfreier Reedkontakt
geöffnet

High-Signal
SPS
oder
Kleinsteuerung

potentialfreier Reedkontakt
geschlossen
Eingangs-

Im Einzelfall ist die Kompatibilität zwischen Detektor
und SPS,widerstand
DDC - Regler,
von Kleinschwarz
steuerung, Feldbusankoppler oder Netzwerkankoppler zu überprüfen
kΩ
2 kΩ ... 7,5 hinsichtlich
Schutzkleinspannung SELV oder PELV und der Entsprechung ihrer Signalparameter.
Eine Reihen- oder Parallelschaltung solcher Detektoren, auch in Verbindung mit anderen
potentialfreien Kontakten, ist möglich. Dabei müssen die technischen Daten und die
Sicherheitsrichtlinien berücksichtigt werden.
32-1-4

Anwendungsbeispiel:
Lekkagedetector
in 4-draads uitvoering met achterliggende schakeling

Leckage-Detektor in 4-Drahtausführung

Elektrodenelektronik

Elektronik
für die
galvanische
Trennung

Folgeschaltung

braun

blau
schwarz

Versorgung vom
DDC-Regler
AC/DC 12 ... 30 V,
Schutzkleinspannung SELV
oder PELV

DDC-Regler
Eingang für
binären
Kontaktgeber

schwarz
32-1-5
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Conductieve plaatelektrode PEK-SPS “Hockeypuck“
PEK-SPS systeem Leckwatcher
trode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof
(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding
tussen beide elektrodeplaten tot stand brengt,
verandert de uitgang van de lekkagedetector in
een “alarmstatus”.
•
•
•

Geen versterkerrelais nodig
Voor geleidende vloeistoffen
Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

- Plattenelektroden PEK-SPS.

Uitgang
-SPS2:	������������������������������������������������ stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA, alarm
= <0,7 mA
-SPS3:	������������������������������������������������ pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van
2…7,5 kΩ
-SPS4:	������������������������������������������������ potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand
Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	������������������������������������������������ aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	������������������������������������������������ op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������������������� kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, veru
durch Rohrleitungsbruch.
Plattenelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen.
dem Boden in der Weise zu montieren, dass die Sensorseite nach un
Anschlussseite nach oben zeigt.
In den Plattenelektroden PEK-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in Fo
Elektrodenplatten integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Soba
trisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden Elek
herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Maatschets
10

35°

24

Ø 50

Galvanische scheiding
-SPS2:	������������������������������������������������ elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	������������������������������������������������ elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ elektrodencircuit / voeding / uitgang

5

2

20

Schakeling
-SPS2:	������������������������������������������������ serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	������������������������������������������������ serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	������������������������������������������������ serie- of parallelschakeling mogelijk

36

Voeding
-SPS2:	������������������������������������������������ 24 VDC ± 20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC
-SPS4:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC

JOLA Lekkagedetectie

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2, 3 en 4-draadssysteem

64

Technische data

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspan
SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler
• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektrod

3

Conductieve plaatelektroden PEK-SPS..
“Hockeypuck serie” in 2, 3 en 4-draadssysteem.
Voor de alarmering van aanwezigheid van elektrisch geleidende vloeistoffen, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en
dergelijke.
In de plaatelektrode PEK zijn twee enkele
elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elek-

Platt
P
Se

Platte
PE
Ansc
32-1-9

Overige
Opgenomen vermogen:	�������������������� max. 0,5 Watt
Behuizing:	������������������������������������������ PP en giethars
Detector elektroden:	������������������������� 2 platen uit RVS 1.4571,
24 mm Ø
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C

Type

Uitvoering

PEK-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm2

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

2 meter

3300

33675050

PEK-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm2

2 meter

3300

33675150

PEK-SPS4

4-draads, 4 x 0,75 mm2

2 meter

3300

33675200

Andere kabellengtes op aanvraag
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Conductieve plaatelektrode PEK-LS “Hockeypuck“
PEK-LS systeem liqui-switch
Conductieve plaatelektroden PEK-LS..
“Hockypuck serie” in 4 en 5-draads relaiscontact
systeem. Voor de alarmering van aanwezigheid
van een elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en
dergelijke.
In de plaatelektrode PEK zijn twee enkele
elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elek-

trode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof
(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding
tussen beide elektrodeplaten tot stand brengt,
verandert de uitgang van de lekkagedetector in
een “alarmstatus”.
•
•
•

Geen versterkerrelais nodig
Voor geleidende vloeistoffen
Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

- Plattenelektroden PEK-SPS.

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Technische data
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4 en 5-draadssysteem
Netzwerkankoppler
Elektroden
• mit integrierter galvanischer Trennung der
Uitgang
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Plattenelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen. Sie sind auf
dem Boden in der Weise zu montieren, dass die Sensorseite nach unten und die
Anschlussseite nach oben zeigt.
In den Plattenelektroden PEK-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in Form von zwei
Elektrodenplatten integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden Elektrodenplatten
herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

-LS4	���������������������������������������������������� potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A	������������������������������������������������ potentiaalvrij maakcontact
-LS5	���������������������������������������������������� potentiaalvrij wisselcontact
Contact belasting:	����������������������������� 5..24 VAC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC
Draadbreukbewaking
-LS4	���������������������������������������������������� mogelijk door verbreekcontact functie
-LS4/A	������������������������������������������������ niet mogelijk
-LS5	���������������������������������������������������� niet mogelijk
Schakeling:	���������������������������������������� serie- en parallelschakeling mogelijk.

Maatschets

24

Ø 50

20

Overige
Voeding:	��������������������������������������������� 24V DC ±20 % (12 VDC op aanvraag)
Opgenomen
vermogen:	�������������������� ca. 0,5 VA
Plattenelektrode
PEK-SPS.,
Galvanische
scheiding:	��������������������� elektrodencircuit / voeding / uitgang
Sensorseite
Behuizing:	������������������������������������������ PP en giethars
Elektroden:	����������������������������������������� 2 platen uit RVS 1.4571, 24 mm Ø
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20 … 60 °C

36

3

2
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64

10

35°

Plattenelektrode
PEK-SPS.,

Status Anschlussseite
uitgang
32-1-9

Type

Uitvoering

PEK-LS4

Kabellengte

4-draads, 4 x 0,5 mm

2

PEK-LS4/A

4-draads, 4 x 0,5 mm

2

PEK-LS5

5-draads, 5 x 0,5 mm

2

Productgroep

Artikelnummer

2 meter

3300

33673410

2 meter

3300

aanvraag

2 meter

3300

33673430

Andere kabellengtes op aanvraag
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Conductieve wandelektrode WAE1-SPS

WAE1-SPS systeem Leckwatcher
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Wandelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
wandmontage en worden zo gemonteerd, dat de
uiteinden van de pennen net boven de te bewaken
vloer hangen.
De WAE1 bestaat uit twee elektrodepennen, 1
stuurelektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een
elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water,

zuren, enz.) een geleiding tussen beide elektrodepennen tot stand brengt, verandert de uitgang van
de lekkagedetector in een “alarmstatus”.
•
•
•

Geen versterkerrelais nodig
Voor geleidende vloeistoffen
Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

- Elektroden für Wandmontage
WAE1-SPS.

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspan
SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler
• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektro

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, ver
durch Rohrleitungsbruch.
Elektroden für Wandmontage sind in normalerweise trockenen Räumen
Sie sind an der Wand in der Weise zu montieren, dass die Elektrodensp
über dem zu überwachenden Boden angeordnet sind.
In den Elektroden für Wandmontage WAE1-SPS. sind jeweils zwei Einzel
Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Ma
Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwische
Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detekto

Maatschets

Technische data
M16 x 1,5

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2, 3 en 4-draadssysteem
Ø4

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

38

65 x 50 x ~ 36

~ 48

53

~ 28

Uitgang
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA,
alarm = <0,7 mA
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van
2…7,5 kΩ
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand

~ 20

Ø4

Auf Anfrage:
WAE2-SPS. mit größer
und innenliegenden An
klemmen (ohne Anschl

32-1-13

JOLA Lekkagedetectie

Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang
Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk
Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ± 20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
Overige
Opgenomen vermogen:	�������max. 0,5 Watt
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Elektroden:	����������������������������2 pennen uit RVS 1.4571,
24 mm Ø
Temperatuurbereik:	��������������-20…60 °C

Type

Uitvoering

WAE1-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm2

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

2 meter

3300

aanvraag

WAE1-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm2

2 meter

3300

aanvraag

WAE1-SPS4

4-draads, 4 x 0,75 mm2

2 meter

3300

33675250

Andere kabellengtes op aanvraag

VEDOTEC B.V.

www.vedotec.nl
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN

Conductieve wandelektrode WAE1-LS..

WAE1-LS systeem liqui-switch
- Elektroden für Wandmontage
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
WAE1-SPS.
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
bijvoorbeeld leidingbreuk.
SELV oder PELV
Wandelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
• zum Anschluss an:
wandmontage en worden zo gemonteerd, dat de
SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
uiteinden van de pennen net boven de te bewaken
Feldbusankoppler oder
vloer hangen.
Netzwerkankoppler
De
WAE1 bestaat uit elektrodepennen, 1 stuurElektroden
• mit integrierter galvanischer Trennung der

elektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een
elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water,

zuren, enz.) een geleiding tussen beide elektrodepennen tot stand brengt, verandert de uitgang van
de lekkagedetector in een “alarmstatus”.
•
•
•

Geen versterkerrelais nodig
Voor geleidende vloeistoffen
Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Elektroden für Wandmontage sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen.
Sie sind an der Wand in der Weise zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp
über dem zu überwachenden Boden angeordnet sind.
In den Elektroden für Wandmontage WAE1-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in
Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode.
Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden
Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Maatschets
M16 x 1,5

Ø4

38

65 x 50 x ~ 36

~ 28

~ 48

53

~ 20

32-1-13

Ø4

Technische data
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4 en 5-draadssysteem
Uitgang
-LS4	���������������������������������������potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A	�����������������������������������potentiaalvrij maakcontact
-LS5	���������������������������������������potentiaalvrij wisselcontact
Contact belasting:	����������������5..24 VAC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC
Draadbreukbewaking
-LS4	���������������������������������������mogelijk door verbreekcontact functie
-LS4/A	�����������������������������������niet mogelijk
-LS5	���������������������������������������niet mogelijk
Schakeling:	���������������������������serie- en parallelschakeling mogelijk.

Auf Anfrage:
WAE2-SPS. mit größerem Gehäuse
und innenliegenden Anschlussklemmen (ohne Anschlusskabel)

JOLA Lekkagedetectie

Overige
Voeding:	��������������������������������24 VDC ±20% (12 VDC op aanvraag)
Opgenomen vermogen:	�������ca. 0,5 VA
Galvanische scheiding:	��������elektrodencircuit / voeding / uitgang
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Detector elektroden:	������������2 platen uit RVS 1.4571, 24mm Ø
Temperatuurbereik:	��������������-20… 60 °C

Status uitgang

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

WAE1-LS4

4-draads, 4 x 0,5 mm2

2 meter

3300

33675500

WAE1-LS4/A

4-draads, 4 x 0,5 mm2

2 meter

3300

aanvraag

WAE1-LS5

5-draads, 5 x 0,5 mm2

2 meter

3300

33675520

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve plaatelektrode WDX-SPS
WDX-SPS systeem Leckwatcher
- Plattenelektroden WDX-SPS.

trode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof
(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding
Konduktive Leckage-Detektoren für
tussen beide elektrodeplaten tot stand brengt,
Schutzkleinspannung SELV oder PELV
an:
• zum
verandert de uitgang van de lekkagedetector
inAnschluss
een
SPS oder DDC - Regler,
“alarmstatus”.
Kleinsteuerung,

Option: Montageständer (Abbildungen in verkleinertem Maßstab
im Vergleich zu den nebenstehenden Zeichnungen)

Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler

• Geen versterkerrelais nodig
• mit integrierter galvanischer
Trennung der Elektroden
• Voor geleidende vloeistoffen
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden
Flüssigkeit, verursacht z. B. durch Rohrleitungsbruch.
Plattenelektroden sind in normalerweise trockenen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk
Räumen einzusetzen. Sie sind auf dem Boden in der

~ 120
~ 110

~ 97

Weise zu montieren, dass die Sensorseite nach unten
und die Anschlussseite nach oben zeigt.
In den Plattenelektroden WDX-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in Form von zwei Elektrodenplatten integriert:
1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden Elektrodenplatten herstellt, ändert sich
der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

3

Conductieve plaatelektroden WDX-SPS in 2-, 3- en
4-draadssysteem. Voor de alarmering van aanwezigheid van een elektrisch geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en dergelijke.
In de plaatelektrode WDX zijn twee enkele
elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elek-

Maatschets
20

Technische data

Ø5

20

24

10

Ø

~ 135

6

~1

76

Uitgang
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA,
alarm = <0,7 mA
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 2…7,5 kΩ
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand
Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

30

10

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem

Ø6
~ 150

Plattenelektrode
WDX-SPS.

74

46

32-1-11

JOLA Lekkagedetectie

Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang
Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk
Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ±20% over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
Overige
Opgenomen vermogen:	�������max. 0,5 W
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Elektroden:	����������������������������2 platen uit RVS 1.4571, 24 mm Ø
Montage standaard:	������������laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������-20…60 °C

Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Materiaal

Artikelnummer

Productgroep

WDX-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm2

PP

aanvraag

3300

WDX-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm

PP

33675275

3300

WDX-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm2

PP

33675276

3300

RVS 1.4571

33675277

3300

2

Standaard WDX
Andere kabellengtes of uitvoeringen op aanvraag

VEDOTEC B.V.
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve plaatelektrode WDX-LS

WDX-LS.. systeem liqui-switch

- Plattenelektroden WDX-SPS.

tive Leckage-Detektoren für
leinspannung SELV oder PELV
nschluss an:
der DDC - Regler,
teuerung,
usankoppler oder
erkankoppler
egrierter galvanischer
ung der Elektroden

Option: Montageständer (Abbildungen in verkleinertem Maßstab
im Vergleich zu den nebenstehenden Zeichnungen)

~ 120
~ 110

20

3

~ 97

erung von Präsenz einer elektrisch leitenden
, verursacht z. B. durch Rohrleitungsbruch.
troden sind in normalerweise trockenen
nzusetzen. Sie sind auf dem Boden in der
montieren, dass die Sensorseite nach unten
schlussseite nach oben zeigt.
enelektroden WDX-SPS. sind jeweils zwei Einn in Form von zwei
Elektrodenplatten integriert:
Maatschets
ktrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine elekde Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwibeiden Elektrodenplatten herstellt, ändert sich
ustand des Leckage-Detektors.

Conductieve plaatelektroden WDX-LS.. ..” in 4- en
5-draads relaiscontact systeem.
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en dergelijke.
In de plaatelektrode WDX zijn twee enkele
elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof

(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding
tussen beide elektrodeplaten tot stand brengt,
verandert de uitgang van de lekkagedetector in een
“alarmstatus”.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Ø6
~ 150

Technische data

Ø5

20

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4- en 5-draadssysteem

30

10

24

10

Ø

~ 135

Uitgang
-LS4	���������������������������������������potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A	�����������������������������������potentiaalvrij maakcontact
-LS5	���������������������������������������potentiaalvrij wisselcontact
Contact belasting:	����������������5..24 V AC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC

6

~1

76

Draadbreukbewaking
-LS4	���������������������������������������mogelijk door verbreekcontact functie
-LS4/A	�����������������������������������niet mogelijk
-LS5	���������������������������������������niet mogelijk
Schakeling:	���������������������������serie- en parallelschakeling mogelijk.

JOLA Lekkagedetectie

nelektrode
X-SPS.

74

46

Overige
Voeding:	��������������������������������24 VDC ±20% (12 VDC op aanvraag)
Opgenomen vermogen:	�������ca. 0,5 VA
Galvanische scheiding:	��������elektrodencircuit / voeding / uitgang
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Detector elektroden:	������������2 platen uit RVS 1.4571, 24mm Ø
Montage standaard:	������������laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������-20…60 °C

Status uitgang

Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Materiaal

Productgroep

Artikelnummer

WDX-LS4

4-draads, 4 x 0,5 mm2

PP

3300

aanvraag

WDX-LS4/A

4-draads, 4 x 0,5 mm2

PP

3300

aanvraag

WDX-LS5

5-draads, 5 x 0,5 mm2

PP

3300

aanvraag

RVS 1.4571

3300

33675277

Standaard
Andere kabellengtes of uitvoeringen op aanvraag
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- Stabelektroden
S 2 M/PP-SPS.,
S 2 M/PVDF-SPS.
und
LEKKAGEDETECTIE,
GELEIDENDE
VLOEISTOFFEN
S 2 AM-SPS.

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.

• Geen versterkerrelais nodig
Stabelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen. Sie können
von
oben odervloeistoffen
von der Seite installiert werden. In beiden Fällen sind sie in der Weise
• Voor
geleidende
zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp über dem zu überwachenden Boden
• Ookangeordnet
alarm bij spanningsuitval
en draadbreuk
sind.

In den Stabelektroden S 2 M/PP-SPS., S 2 M/PVDF-SPS. und S 2 AM-SPS. sind jeweils zwei
Einzelelektroden in Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und
1 Masseelektrode. Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung
zwischen den beiden Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des
Maatschetsen
Leckage-Detektors.

- Stabelektroden
S 2 M/PP-SPS.,
S 2 M/PP-SPS. bzw.
S 2 AM-SPS.
S 2 M/PVDF-SPS. S 2 M/PVDF-SPS. und
~ 120
S 2 AM-SPS. ~ 120

Technische data
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem

Kopf um 90°
gedreht
gezeichnet

Kop 90°

gedraaid
Kopf
um 90°
weergegeven
gedreht
gezeichnet

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzklei

Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
S 2 AM-SPS.
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk
32-1-15

S 2 M/PP-SPS. bzw.
S 2 M/PVDF-SPS.
~ 120

Kopf
um 90°
Kop 90°
gedreht
gedraaid
gezeichnet
weergegeven
~ 103

Kopf um 90°
gedreht
gezeichnet

M 20 x 1,5

Staafelektrode lengteL,
L.max.
max. 2500mm
Elektrodenstablänge
2 500 mm

SW 36

Type

Uitvoering

Inschoefnippel

Productgroep

S2 M/PP-SPS2

2-draads, staaf 300 mm

PP

3300

S 2 AM-SPS.
Artikelnummer
32-1-15
aanvraag

S2 M/PP-SPS3

3-draads, staaf 300 mm

PP

3300

aanvraag

S2 M/PP-SPS4

4-draads, staaf 300 mm

PP

3300

33684250

S2 M/PVDF-SPS2

2-draads, staaf 300 mm

PVDF

3300

aanvraag

S2 M/PVDF-SPS3

3-draads, staaf 300mm

PVDF

3300

aanvraag

S2 M/PVDF-SPS4

4-draads, staaf 300 mm

PVDF

3300

aanvraag

S2 AM-SPS4

4-draads, staaf 300 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

info@vedotec.nl

G1

Ø4

25 16

Overige
Opgenomen vermogen:	�������max. 0,5 W
Behuizing	������������������������������PP-aansluitkop met kabeldoorvoering M20 x 1,5
Beschermingsgraad	�������������IP54
Lengte elektroden	����������������standaard 300mm, max. 2500 mm
Detector elektroden:	������������2 staafelectroden, RVS 1.4571, 4 mm Ø,
materialen als Hastelloy, Monel enz. op aanvraag
Temperatuurbereik:	��������������-20…60 °C

www.vedotec.nl

~ 103

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigk
durch Rohrleitungsbruch.
Stabelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzu
von oben oder von der Seite installiert werden. In beiden Fällen s
zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp über dem zu üb
angeordnet sind.
S 42 M/PVDF-SPS. und S 2 AM-S
In den
Ø 4Stabelektroden S 2 M/PP-SPS., Ø
Einzelelektroden
integriert: 1
<_ 16 in Form von zwei Elektrodenstäben
<_ 16
1 Masseelektrode. Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine
zwischen den beiden Elektrodenstäben herstellt, ändert sich de
Leckage-Detektors.

Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ±20% over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC

VEDOTEC B.V.

15 12

Kleinsteuerung,
G1,
Feldbusankoppler oder
G1¼,
G1½
oder
Netzwerkankoppler
G2
mit
integrierter
galvanischer
Trennung
der El
•
G1

Staafelektrode lengteL,
L.max.
max. 2500mm
Elektrodenstablänge
2 500 mm

Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang

25 16

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Elektrodenstablänge L, max. 2 500 mm

~ 103

Uitgang
SELV oder PELV
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 MmA,
= <0,7 mA
20 xalarm
1,5
x 1,5
AnschlussM 20an:
• zum
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van
2…7,5 kΩ
SPS
oder
DDC
Regler,
SW
36
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand

JOLA Lekkagedetectie

Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Staafelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en dergelijke. Ze kunnen van boven of van de zijkant in de
ruimte worden gemonteerd, zodat de uiteinden van
de elektrodestaaf net boven de te bewaken bodem
hangen.
Op de S2 staafelektrode zijn twee enkele elektroden in de vorm van twee elektrodepennen geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode.

<_ 16

+31(0)88-8336800

M 20 x 1,5

Elektrodenstablänge L, max. 2 500 mm

S2 xxx-SPS systeem Leckwatcher

Conductieve staafelektrode S2 xxx-SPS
Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Zodra een
elektrisch geleidende vloeistof (bijKleinsteuerung,
voorbeeld
water,
zuren, enz.) een oder
geleiding tussen
Feldbusankoppler
beide elektrodeplaten tot stand brengt, verandert
Netzwerkankoppler
de uitgang van de lekkagedetector in een “alarm• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden
status”.

11

S

en
,
PS. undLEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN

Conductieve staafelektrode S2 xxx-LS
ren für Schutzkleinspannung
S2 xxx-LS systeem liqui-switch

er Trennung der Elektroden

trisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.

trockenen Räumen einzusetzen. Sie können
werden. In beiden Fällen sind sie in der Weise
n knapp über dem zu überwachenden Boden

M/PVDF-SPS. und S 2 AM-SPS. sind jeweils zwei
rodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und
leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung
herstellt, ändert sich der Schaltzustand des
Maatschetsen

- Stabelektroden
S 2 M/PP-SPS.,
. bzw.
S 2 AM-SPS.
SPS. S 2 M/PVDF-SPS. und
0
S 2 AM-SPS. ~ 120
Kop 90°
gedraaid
Kopf
um 90°
weergegeven
gedreht

Voor de alarmering van aanwezigheid van elektrisch geleidende vloeistoffen, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Staafelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en dergelijke.
Ze kunnen van boven of van de zijkant in de ruimte
worden gemonteerd, zodat de uiteinden van de
elektrodestaaf net boven de te bewaken bodem
hangen.
Op de S2 staafelektrode zijn twee enkele elektroden in de vorm van twee elektrodepennen

geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof
(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding
tussen beide elektrodestaven tot stand brengt,
verandert de uitgang van de lekkagedetector in een
“alarmstatus”.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

~ 103

15 12

Staafelektrode lengteL,
L.max.
max. 2500mm
Elektrodenstablänge
2 500 mm

25 16

~ 103

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4- en 5-draadssysteem
uktive Leckage-Detektoren
für Schutzkleinspannung
gezeichnet
oder PELV
Uitgang
-LS4	���������������������������������������������������� potentiaalvrij verbreekcontact
x 1,5
AnschlussM 20an:
-LS4/A	������������������������������������������������ potentiaalvrij maakcontact
oder DDC - Regler,
-LS5	���������������������������������������������������� potentiaalvrij wisselcontact
nsteuerung,
Contact belasting:	����������������������������� 5..24 V AC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC
G1,
Draadbreukbewaking
busankoppler oder
G1¼,
G1½
-LS4	���������������������������������������������������� mogelijk door verbreekcontactfunctie
oder
werkankoppler
-LS4/A	������������������������������������������������ niet mogelijk
G2
ntegrierter galvanischer Trennung der
Elektroden
-LS5	����������������������������������������������������
niet mogelijk

Elektroden:	����������������������������������������� 2 staafelektroden, RVS 1.4571, 4 mm Ø,
materialen als Hastelloy, Monel enz. op aanvraag
S 2 AM-SPS.
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20…60 °C

S 2 M/PP-SPS. bzw.
S 2 M/PVDF-SPS.
~ 120

~ 120

Kopf
um 90°
Kop 90°
gedreht
gedraaid
gezeichnet
weergegeven

Staafelektrode lengteL,
L.max.
max. 2500mm
Elektrodenstablänge
2 500 mm

SW 36
G1

SPS.
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VEDOTEC B.V.

Ø4

<_ 16

~ 103

Status uitgang
M 20 x 1,5

15 12

M 20 x 1,5

25 16

~ 103

Kopf um 90°
gedreht
gezeichnet

Elektrodenstablänge L, max. 2 500 mm

JOLA Lekkagedetectie

Schakeling:	����������������������������������������
serie- en parallelschakeling mogelijk.
mierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit,
verursacht z. B.
ohrleitungsbruch.
troden sind in normalerweise trockenen RäumenOverige
einzusetzen. Sie können
n oder von der Seite installiert werden. In beiden Fällen
sind sie in der Weise
Voeding:	���������������������������������������������
24 VDC ±20% (12 VDC op aanvraag)
eren, dass die Elektrodenspitzen knapp über dem zu überwachenden Boden
Opgenomen vermogen:	�������������������� ca. 0,5 VA
net sind.
scheiding:	���������������������
elektrodencircuit / voeding / uitgang
AM-SPS. sind
jeweils zwei
abelektroden S 2 M/PP-SPS., ØS 42 M/PVDF-SPS. und S 2Galvanische
Behuizing	�������������������������������������������
PP-aansluitkop met kabeldoorvoering M20 x 1,5
ktroden
integriert:
1 Steuerelektrode und
<_ 16 in Form von zwei Elektrodenstäben
<_ 16
elektrode. Sobald eine elektrisch leitende FlüssigkeitBeschermingsgraad	��������������������������
eine leitende Verbindung
IP54
den beiden Elektrodenstäben herstellt, ändert sich
der elektroden	�����������������������������
Schaltzustand des
Lengte
standaard 300 mm, max. 2500 mm
Detektors.

G1,
G1¼,
G1½
oder
G2

Ø4

<_ 16

Type

Uitvoering

Inschroef-nippel Productgroep

Artikelnummer

S2 M/PP-LS4

4-draads, staaf 300 mm

PP

3300

aanvraag

S2 M/PP-LS4/A

4-draads, staaf 300 mm

PP

3300

aanvraag

S2 M/PP-LS5

5-draads, staaf 300 mm

PP

3300

aanvraag

S2 M/PVDF-LS4

4-draads, staaf 300 mm

PVDF

3300

aanvraag

S2 M/PVDF-LS4

4-draads, staaf 300 mm

PVDF

3300

aanvraag

S2 M/PVDF-LS4

5-draads, staaf 300 mm

PVDF

3300

aanvraag

S2 AM-LS4

4-draads, staaf 300 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

www.vedotec.nl

info@vedotec.nl

+31(0)88-8336800

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve hangelektrode EHE/EHW3-SPS

EHE/EHW3-SPS systeem Leckwatcher
elektroden in de vorm van twee elektrodestaven
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massaelektrode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof een leidende verbinding tussen beide elektrodestaven tot stand brengt, verandert de uitgang
van de lekkagedetector in een “alarmstatus”.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

EHW3

R

5

16

R

5

16

Ø 28

Ø 28

A

A

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	������������������������������������������������ aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	������������������������������������������������ op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������������������� kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

55

115

Uitgang
Ständer
als
-SPS2:	������������������������������������������������ stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA,
alarm
= Ständer als
Option mit
Option mit
<0,7 mA
diesen oder
diesen oder
anderen
-SPS3:	������������������������������������������������ pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van
2…7,5anderen
beliebigen
beliebigen
Maßen
Maßen
kΩ
-SPS4:	������������������������������������������������ potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand

EHE-SPS. mit Montageständer
EHE-SPS. mit Montageständer

120
~ 147

115

Behuizing

Productgroep

Artikelnummer

EHE-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm2

PP

3300

aanvraag

EHE-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm2

PP

3300

aanvraag

EHE-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm

PP

3300

33684500

EHW3-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

EHW3-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

EHW3-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

15
1

15
1

EHE-SPS.

EHW3-SPS.

8
Ø 32
Ø 40

8
Ø 32
Ø 40
Ø4

Ø8

Ø4

Uitvoering met 2 meter kabel

2

Ø 10

Ø 10
Ø8

EHE-SPS.

Type

2

Ø 28
Ø 25

13

Overige
Opgenomen vermogen:	�������������������� max. 0,5 W
Behuizing EHE	����������������������������������� RVS 1.4571 of PFTE
Behuizing EHW3	�������������������������������� PP, (PVDF of PTFE op aanvraag)
Detector elektroden EHE:	����������������� 1 elektrodestaaf uit RVS 1.4571, 8 mm Ø en de behuizing uit RVS
1.4571
Detector elektroden EHW3:	�������������� 2 staafelectroden, RVS 1.4571, 4 mm Ø,
materialen als Hastelloy, Monel enz. op aanvraag
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20…60 °C

2

Ø 28

7
3

7
3
Ø 28
Ø 25

Voeding
-SPS2:	������������������������������������������������ 24 VDC ±20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC
-SPS4:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC

2

115~ 145

~ 145

Ø 28

13

EHW3-SPS.
32-1-20

Andere kabellengtes of uitvoeringen op aanvraag

VEDOTEC B.V.

www.vedotec.nl
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120

JOLA Lekkagedetectie

Maatschetsen

Galvanische scheiding
-SPS2:	������������������������������������������������ elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	������������������������������������������������ elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ elektrodencircuit / voeding / uitgang
Schakeling
-SPS2:	������������������������������������������������ serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	������������������������������������������������ serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	������������������������������������������������ serie- of parallelschakeling mogelijk

~ 145

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem

3 x 120°

Ø6

Technische data

Ansicht A
verkleinert

Ø6

Ansicht A
verkleinert

3 x 120°

Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Hangelektroden zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze worden van boven hangend of bij de typen EHE met de montagestandaard staand in de ruimte gemonteerd, zodat
de sensorelektroden net boven de te bewaken
vloer of bodem hangen/staan. Bij de hangelektroden EHE vormen de RVS behuizing en de daarin
concentrische elektrodestaaf een elektrodepaar,
en in de hangelektrode EHW3 zijn twee enkele

EHE

+31(0)88-8336800
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve hangelektrode EHE/EHW3-LS

EHE/EHW3-LS systeem liqui-switch
Conductieve hangelektroden EHE-LS en EHW3-LS
in 4- en 5- draads relaiscontactsysteem. Voor de
alarmering van aanwezigheid van een elektrisch
geleidende vloeistof, veroorzaakt door bijvoorbeeld
leidingbreuk. Hangelektroden zijn te gebruiken
in ruimten die normaalgesproken droog zijn. Ze
worden van boven hangend of bij de typen EHE
met de montagestandaard staand in de ruimte
gemonteerd, zodat de sensorelektroden net boven
de te bewaken vloer of bodem hangen/staan. Bij
de hangelektroden EHE vormen de RVS behuizing
en de daarin concentrische elektrodestaaf een
elektrodepaar, en in de hang-elektrode EHW3 zijn
Ansicht A
verkleinert

A

A

55

55

Ständer als
Option mit
diesen oder
anderen
beliebigen
Maßen

r

Draadbreukbewaking
-LS4	���������������������������������������������������� mogelijk door verbreekcontactfunctie
-LS4/A	������������������������������������������������ niet mogelijk
-LS5	���������������������������������������������������� niet mogelijk
Schakeling:	���������������������������������������� serie- en parallelschakeling mogelijk.

EHE-SPS. mit Montageständer
EHE-SPS. mit Montageständer

120
~ 147

115

1

15
13

8
Ø 32
Ø 40

Ø4

8
Ø 32
Ø 4Ø 40

Ø8

Ø8

Ø 28
Ø 25

Ø 28
Ø 25

1

15

Ø 10

Ø 10

Overige
Voeding:	��������������������������������������������� 24 VDC ±20 % (12 VDC op aanvraag)
Opgenomen vermogen:	�������������������� ca. 0,5 VA
Galvanische scheiding:	��������������������� elektrodencircuit / voeding / uitgang
Behuizing EHE	����������������������������������� RVS 1.4571 of PFTE
Behuizing EHW3	�������������������������������� PP, (PVDF of PTFE op aanvraag)
Elektroden EHE	���������������������������������� 1 elektrodestaaf uit RVS 1.4571, 8 mm Ø en de behuizing uit RVS
1.4571
Detector elektroden EHW3	��������������� 2 elektrodestaven uit RVS 1.4571, (Hastelloy, Monel of Tantalum op
aanvraag)
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20…60 °C
120
~ 147

115~ 145

Ø 28

7
3

JOLA Lekkagedetectie
7
3

~ 145

Maatschetsen

Ø 28

Uitgang
-LS4	���������������������������������������������������� potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A	������������������������������������������������ potentiaalvrij maakcontact
-LS5	���������������������������������������������������� potentiaalvrij wisselcontact
Contact belasting:	����������������������������� 5..24 V AC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC
~ 145

Ø 28

115

Ø 28

~ 145

5

16

115

R

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4- en 5-draadssysteem

3 x 120°

3 x 120°

5

16

s

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Ø6
R

twee enkele elektroden in de vorm van twee elektrodestaven geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1
massa-elektrode. Zodra een elektrisch geleidende
vloeistof een leidende verbinding tussen beide
elektrodestaven tot stand brengt, verandert de uitgang van de lekkage-detector in een “alarmstatus”.

13

Status uitgang
EHE-SPS.

EHE-SPS.

EHW3-SPS.

EHW3-SPS.
32-1-20

32-1-20

Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Behuizing

Productgroep

Artikelnummer

EHE-LS4

4-draads, 4 x 0,5 mm2

PP

3300

33684600

EHE-LS4/A

4-draads, 4 x 0,5 mm2

PP

3300

aanvraag

EHE-LS5

5-draads, 5 x 0,5 mm

PP

3300

aanvraag

EHW3-LS4

4-draads, 2 x 0,5 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

EHW3-LS4/A

4-draads, 3 x 0,5 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

EHW3-LS5

5-draads, 4 x 0,5 mm

RVS 1.4571

3300

aanvraag

2
2
2
2

Andere kabellengtes of uitvoeringen op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve kabelelektrode KE-SPS

KE-SPS systeem Leckwatcher
Conductieve kabelelektroden KE-SPS..
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Kabelelektroden KE zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze kunnen op de vloer, in horizontaal lopende leiding- of kabelschachten, onder gootsystemen voor leidingen of in
dubbelwandige leidingen geïnstalleerd worden. De
kabelelektroden KE heeft twee enkele elektroden in
de vorm van twee detectiekabels: 1 stuurelektrode
en 1 massa-elektrode.

Zodra een elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding tussen
beide kabelelektroden tot stand brengt, verandert
de uitgang van de lekkagedetector in een “alarmstatus”.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem
Uitgang
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status,
rust = >2 mA, alarm = <0,7 mA
- Kabelelektroden KE-SPS.
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 2…7,5 kΩ
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand
Konduktive Leckage-Detektoren für
Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Schutzkleinspannung SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler
• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden

Maatschetsen

Overige
Mit Hilfe der mitgelieferten SensorkabelAbstandshalter müssen die beiden SensorkaOpgenomen vermogen:	�������max. 0,5 W
bel der Kabelelektrode im Abstand von ≤ 2 cm
zueinander montiert werden, da eine VerBehuizing:	�����������������������������PP en giethars
größerung dieses Abstandes den Ansprechwert des Leckage-Detektors bei Leckage verschlechtert.
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C
32-1-23
Behuizing	������������������������������PC of PP
Aansluitkabel 	�����������������������standaard 2 meter, max 1000 meter verminderd met de lengte van de
detectiekabel
Kabelelektroden	�������������������2 kabels van RVS 1.4571 of 1.4401 (316) gevlochten draad elk 3 mm Ø,
omvlochten met een halogeenvrije polyester als bescherming
Max. lengte 	��������������������������100 meter bij relatief rechtlijnige plaatsing. Bij het omwikkelen van een buis
of tank enz. kunnen, al naar gelang de aard en wijze van de plaatsing, aanzienlijk kortere lengtes worden toegepast
Montage	�������������������������������4 afstandhouders (materiaal PP) per strekkende meter detectiekabel plaatsen. Afstand parallel tussen detectiekabels ca 2 cm, aangezien andere
afstanden de aanspreekwaarde van het systeem bij lekkage beïnvloeden

Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Elektrodelengte

Productgroep

Artikelnummer

KE-SPS2

2

2-draads, 2 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

KE-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm2

2 meter

3300

aanvraag

KE-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm

2 meter

3300

33678130

Meerprijs

aansluitkabel/meter

3300

aanvraag

sensorkabel/meter

3300

aanvraag

afstandhouders

3300

aanvraag

bevestigingsklemmen

3300

aanvraag

stekkerverbinding

3300

aanvraag

VEDOTEC B.V.
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_ 250
<

JOLA Lekkagedetectie

Jedes der beiden Sensorkabel besteht aus
einer Seele aus Edelstahl-Seil und einem
Schutzgeflecht aus Polyester. Dieses Schutzgeflecht ist so konzipiert, dass es eine
Berührung der Edelstahl-Seile gegeneinander
oder mit einem elektrisch leitenden Untergrund
(z. B. Stahlwanne, Stahlrohr etc.) weitestgehend verhindert und so Fehlalarmen entgegenwirkt, Leckage-Flüssigkeit jedoch zu den
Edelstahl-Seilen durchdringen lässt.

<_ 20

_ 250
<

Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ±20% over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC

EdelstahlSeil unter
Polyesterschutzgeflecht,
Ø ca. 3 mm

SensorkabelAbstandshalter
Steckerverbindung

ca. 25
ca.
40

Die Kabelelektroden KE-SPS. besitzen jeweils
zwei Einzelelektroden in Form von zwei Sensorkabeln: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den
beiden Sensorkabeln herstellt, ändert sich der
Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Sensorkabel

Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk

Elektrodenkopf

ca. 63

Kabelelektroden sind in normalerweise
trockenen Räumen einzusetzen. Sie können
auf Böden, in horizontal verlaufenden
Rohrleitungs- und Kabelschächten, rohrbegleitend unterhalb von Rohren oder in Doppelrohr-Systemen installiert werden. In
jedem Fall sind sie in der Weise zu montieren, dass im Leckage-Fall Leckage-Flüssigkeit sofort zu den beiden Sensorkabeln gelangen kann.

ca. 65
Anschlusskabel

ca. 58

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht
z. B. durch Rohrleitungsbruch.

ca. 145

Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang

ca. 40

Gehäuse aus
PP mit
Leitungsbruchüberwachungseinheit,
ca. 40 x 40 x 20

KE-SPS.

+31(0)88-8336800
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve bandelektrode BAE-SPS

BAE-SPS systeem Leckwatcher
Conductieve bandelektroden BAE-SPS..
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Bandelektroden BAE zijn te gebruiken in ruimten
die normaalgesproken droog zijn. Ze kunnen op de
vloer, in horizontaal lopende leiding- of kabelschachten, onder gootsystemen voor leidingen of
in dubbelwandige leidingen geïnstalleerd worden.
De bandelektrode BAE heeft twee enkele elektroden in de vorm van twee detectiekabels:

1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode.
Zodra een elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding tussen
beide kabelelektroden tot stand brengt, verandert
de uitgang van de lekkagedetector in een “alarmstatus”.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem
Uitgang
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA, alarm = <0,7 mA
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 2…7,5 kΩ
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand
Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Maatschetsen
ca. 65

ca. 75

JOLA Lekkagedetectie

Anschlusskabel

Elektrodenkopf

ca. 30
Polyestergewebe

Umwebte
Edelstahl-Seile

Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang
Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk
Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ±20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
ca. 33

BAE-SPS.

ca. 62

ca. 13

ca. 40

ca. 145

ca. 58

ca. 63

Overige
Opgenomen vermogen:	�������max. 0,5 W
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
ca. 25
ca.
25
Temperatuurbereik:	��������������-20...60
°C
Muffen für Abschlussstück B
Muffen für Abschlussstück A
Behuizing	������������������������������PC of PP
Aansluitkabel 	�����������������������standaard 2 meter, max 1000 meter verminderd met de lengte van de detecAbschlussstück A
tiekabel. Bandelektroden 2 kabels van RVS 1.4571 of 1.4401, gevlochten
draad elk 1,5 mm Ø, omvlochten met een halogeenvrije polyesterband van
Abschlussstück B
3mm breed. Afstand tussen de elektroden is ca 24 - 25 mm
ca. 25
Kabel
Max. lengte 	��������������������������30 meter bij relatief rechtlijnige plaatsing. Bij het omwikkelen van een buis
ca. 25
Gehäuse aus PP mit
of tank enz. kunnen, al naar gelang de aard en wijze van de plaatsing, aanLeitungsbruchüberwachungseinheit,
zienlijk kortere lengtes worden toegepast
ca. 40 x 40 x 20
Montage	�������������������������������Om vals alarm te voorkomen is het van belang dat de bandelektroden absoca.40
luut droog zijn onder normale condities. Let ook op hoge relatieve vochtigheid van de omgeving. Afstand parallel tussen detectiekabels ca. 2 cm, aangezien andere afstanden de aanspreekwaarde van het systeem bij lekkage
beïnvloeden
Steckerverbindung

32-1-27
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Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Elektrodelengte

Productgroep

Artikelnummer

BAE-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm2

2 meter

3300

aanvraag

BAE-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

BAE-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm2

2 meter

3300

33678135

Meerprijs

aansluitkabel/meter

3300

aanvraag

sensorkabel/meter

3300

aanvraag

afstandhouders

3300

aanvraag

bevestigingsklemmen

3300

aanvraag

2
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve tapijtelektrode TE-SPS

TE-SPS systeem Leckwatcher
Conductieve tapijtelektroden TE-SPS..
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Tapijtelektroden TE zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld op de vloer of in opvangbakken geïnstalleerd worden. Bij de tapijtelektroden zijn 88 enkele
elektroden in de vorm van RVS-kabels gebruikt,
waarvan 44 als stuurelektroden en 44 als massa-

elektroden aangesloten zijn. Zodra een elektrisch
geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, zuren,
- Teppichelektroden TE-SPS.
enz.) een geleiding tussen beide kabelelektroden
tot stand brengt, verandert de uitgang van de lekKonduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung SELV o. PELV
kagedetector in een “alarmstatus”. • zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,

Feldbusankoppler oder
• Geen versterkerrelais nodig
Netzwerkankoppler
• Voor geleidende vloeistoffen
• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk
durch Rohrleitungsbruch.
Teppichelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen. Sie können
auf Böden oder in Auffangwannen installiert werden.
Bei den Teppichelektroden TE-SPS. sind jeweils 88 Einzelelektroden in Form von 88 Edelstahl-Seilen eingesetzt, wovon 44 als Steuerelektroden und die anderen 44 als
Masseelektroden angeschlossen sind. Es ist dabei neben einer Steuerelektrode eine
Masseelektrode plaziert, und neben der Masseelektrode wieder eine Steuerelektrode usw..
Der Abstand zwischen zwei Edelstahl-Seilen beträgt ca. 10 mm. Um die Edelstahl-Seile auf
Abstand zu halten und dadurch zu verhindern, dass eine Steuer- und eine Masseelektrode
sich berühren und dadurch Alarm auslösen, ohne dass eine Leckage vorliegt, ist die
Teppichelektrode als Gewebe ausgeführt. Die Kette bilden die obengenannten EdelstahlSeile, der Schuss besteht aus isoSchuss, Kunststofffaden
lierenden Kunststofffäden, die
ca. 10
ebenfalls im Raster von ca. 10 mm
Kette, Edelstahl-Seil
gewebt sind.
Elektrodenkopf
65 x 50 x ~ 36
Sobald eine elektrisch leitende
vergossene
Flüssigkeit eine leitende VerbinAbschlussleiste
ca. 300
dung zwischen zwei nebeneinanaus Kunststoff
derliegenden Edelstahl-Seilen der
Teppichelektrode herstellt, ändert
sich der Schaltzustand des
Leckage-Detektors.

TE-SPS., Mittelstück

TE-SPS., Endstück

Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk

Breite bis max. 1 m

32-1-28

Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ±20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC

JOLA Lekkagedetectie

Länge bis max. 10 m

Ø ca. 1,3

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω
Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang

Ø ca. 2

Uitgang
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA, alarm = <0,7 mA
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 2…7,5 kΩ
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand

ca. 10

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem

ca. 10

Maatschetsen

Technische data

Overige
Opgenomen vermogen:	�������max. 0,5 W
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C
Behuizing	������������������������������PC of PP
Aansluitkabel 	�����������������������standaard 2 meter, andere lengten op aanvraag
Tapijtelektroden	�������������������2 x 44 kabellussen van RVS 1.4571 of 1.4401 gevlochten draad 1,3 mm Ø,
geweven in rastervorm 10 x 10 mm met een synthetische vezels van 2 mm Ø
rond. Afstand tussen de elektroden is ca. 24 - 25 mm
Max. afmeting 	���������������������10 x 1 meter

Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Tapijtelengte

Productgroep

Artikelnummer

TE-SPS2

2

2-draads, 2 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

TE-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm2

2 meter

3300

aanvraag

TE-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm

2 meter

3300

33678400

Meerprijs

aansluitkabel/meter

3300

aanvraag

tapijtelektrode/meter

3300

aanvraag

rubber isoleerfolie

3300

aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN

Conductieve manchetelektrode MAE 6-SPS

MAE 6-SPS systeem Leckwatcher

chettenelektroden
6-SPS.

ren für Schutzkleinspannung SELV oder PELV

einsteuerung,

her Trennung der Elektroden

z einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B. durch

JOLA Lekkagedetectie

nach Kundenwunsch

nach Kundenwunsch

in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen. Sie können
hrleitungen oder kleine Behälter flächendeckend zu umwickeln.
öglichen eine flächendeckende Rohrleitungsüberwachung nicht
n Rohrleitungen (beispielsweise in Auffangwannen), sondern auch
enden Rohrleitung. Manschettenelektroden besitzen ein halogenguter kapillarer Wirkung. In dieses Polyestergewebe sind als
kabel eingebracht, wovon die Hälfte als Steuerelektroden und die
oden angeschlossen sind.
Maatschetsen
AE 6-SPS. besitzen
jeweils 6 Einzelelektroden in Form von 6 Edelen und 3 Masseelektroden. Es ist dabei neben einer Steuere plaziert, und neben der Masseelektrode wieder eine Steuerelekrisch leitende
Edelstahl-Seile
bindung zwind einer Masch der Schalts.
Manschettender Kette in
breites Polysie permanent
nder hält. Dieo konzipiert,
Edelstahl-Seile
elektrisch leirohr etc.) weiFehlalarmen
igkeit jedoch
dringen lässt.
armen ist es
s die UmgeElektroektroden im
denkopf
ist, da die
Eigenschaft
hohe Luftwas in nicht
g besonders
ektroden zu

Polyestergewebe

~ 50

~ 25
~ 300

32-1-30

Conductieve manchetelektroden MAE 6-SPS..
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Manchetelektroden MAE 6 zijn te gebruiken in
ruimten die normaalgesproken droog zijn. Ze
kunnen gebruikt worden om leidingen of kleine
reservoirs geheel te omwikkelen. De manchetelektroden hebben 6 enkele elektroden in de vorm van
6 RVS-draden: 3 stuurelektroden en 3 massa-elektroden, welke om en om geplaatst zijn. Zodra een

elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water,
zuren, enz.) een geleiding tussen beide kabelelektroden tot stand brengt, verandert de uitgang van
de lekkagedetector in een “alarmstatus”.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem
Uitgang
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA, alarm = <0,7 mA
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 2…7,5 kΩ
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand
Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω
Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang
Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk
Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ±20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
Overige
Opgenomen vermogen:	�������max. 0,5 W
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C
Behuizing	������������������������������PC of PP
Aansluitkabel 	�����������������������standaard 2 meter, andere lengte op aanvraag
Manchetelektroden	��������������2 x 3 kabels van RVS 1.4571 of 1.4401 gevlochten draad 1,3 mm Ø.
De kabels zijn geweven met een onderlinge afstand van 50 mm in een
halogeenvrije polyester in een rastervorm van ca 300 mm breed
Max. lengte 	��������������������������10 meter
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Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Manchetlengte

Productgroep

Artikelnummer

MAE 6-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm2

2 meter

3300

aanvraag

MAE 6-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

MAE 6-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm2

2 meter

3300

33678500

Meerprijs

aansluitkabel/meter

3300

aanvraag

manchetelektrode/meter

3300

aanvraag

2
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve smalle bandelektrode ZE-SPS

ZE-SPS smalle bandektrode met versterkerrelais
Conductieve smalle bandelektroden ZE-SPS..
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Smalle bandelektroden ZE zijn te gebruiken in ruimten die normaalgesproken droog zijn. Ze kunnen
op de vloer, in horizontaal lopende leiding- of kabelschachten, onder gootsystemen voor leidingen
of in dubbelwandige leidingen geïnstalleerd worden. De smalle bandelektrode ZE heeft twee enkele
elektroden in de vorm van twee detectiekabels: 1
stuurelektrode en

1 massa-elektrode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, zuren, enz.)
een geleiding tussen beide kabelelektroden tot
stand brengt, verandert de uitgang van de lekkagedetector in een “alarmstatus”.

1

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

2

5
4

Technische data
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem
Uitgang
-SPS2:	�����������������������������������stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust = >2 mA, alarm = <0,7 mA
-SPS3:	�����������������������������������pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 2…7,5 kΩ
-SPS4:	�����������������������������������potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand
3

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	�����������������������������������aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	�����������������������������������op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4	������������������������������������kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Aansluitleiding met aansluitsteker
Sensorleiding met aansluitstekers
Steker met afsluitelement
Verbindingskabel met aansluitstekers (tussenstuk indien er op
onderscheiden plaatsen gemeten
wordt)
5. Verlenging sensorleiding met
aansluitstekers

Galvanische scheiding
-SPS2:	�����������������������������������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
-SPS3:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:	�����������������������������������elektrodencircuit / voeding / uitgang
Schakeling
-SPS2:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:	�����������������������������������serie- of parallelschakeling mogelijk
Voeding
-SPS2:	�����������������������������������24 VDC ±20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:	�����������������������������������12…30 V AC/DC
-SPS4:	�����������������������������������12…30 V AC/DC

Alle kabels en sensorleidingen
zijn standaard twee meter, andere
lengten zijn op aanvraag leverbaar

JOLA Lekkagedetectie

1.
2.
3.
4.

+31(0)88-8336800
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Overige
Opgenomen vermogen:	�������max. 0,5 W
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C
Behuizing	������������������������������PC of PP
Aansluitkabel 	�����������������������standaard 2 meter, max 1000 meter verminderd met de lengte van de detectiekabel. Bandelektroden 2 kabels van RVS 1.4571 of 1.4401, gevlochten
draad elk 0,8 mm Ø, omvlochten met een halogeenvrije polyesterband
Max. lengte 	��������������������������30 meter bij relatief rechtlijnige plaatsing. Bij het omwikkelen van een buis of
tank enz. kunnen, al naar gelang de aard en wijze van de plaatsing, aanzienlijk kortere lengtes worden toegepast
Montage	�������������������������������Om vals alarm te voorkomen is het van belang dat de bandelektroden absoluut droog zijn onder normale condities. Let ook op hoge relatieve vochtigheid van de omgeving. Afstand parallel tussen detectiekabels
ca. 2 cm, aangezien andere afstanden de aanspreekwaarde van het systeem
bij lekkage beïnvloeden

Type

Uitvoering met 2 meter kabel

Elektrodelengte

Productgroep

Artikelnummer

ZE-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm2

2 meter

3300

aanvraag

ZE-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

ZE-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm2

2 meter

3300

33678300

Meerprijs

aansluitkabel/meter

3300

aanvraag

sensorkabel/meter

3300

aanvraag

VEDOTEC B.V.

2

www.vedotec.nl

info@vedotec.nl

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Toepassingsvoorbeelden
Voorbeelden van (smalle) bandelektroden bij leidingen en in serverruimten

JOLA Lekkagedetectie

Leckage-Detektion mit konduktiv
“Leckstar”-Liniensensoren
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve plaatelektrode PEK-KNI “Hockeypuck“ NAMUR]

PEK-KNI systeem Leckwatcher NAMUR
Conductieve plaatelektroden PEK-KNI “Hockeypuck serie” met NAMUR principe. Voor de
alarmering van aanwezigheid van een elektrisch
geleidende vloeistof, veroorzaakt door bijvoorbeeld
leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn geschikt voor gebruik op
bijvoorbeeld droge vloeren, tussenvloeren en
dergelijke.
In de plaatelektrode PEK zijn twee enkele
elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elek-

trode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof
(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding
tussen beide elektrodeplaten tot stand brengt,
verandert de uitgang van de lekkagedetector in een
“alarmstatus”.
• Werkt met NAMUR versterkerrelais of PLC
NAMUR ingang
• Voor geleidende vloeistoffen

- Plattenelektroden PEK-SPS.

Technische data

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspa
SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler
• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektro

Uitvoering:	�����������������������������detector met NAMUR principe
-KNI:	��������������������������������������ruststroom principe
-KNI/A:	����������������������������������arbeidsstroom principe
Uitgang:	���������������������������������2-draads stroomsignaal

Draadbreuk

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Droge detector

I ≥ 3 mA

I ≥ 1 mA

Natte detector

I ≥ 1 mA

I ≥ 3 mA

Kortsluiting of ompolen

I ≥ 6 mA

I ≥ 6 mA

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, ve
durch Rohrleitungsbruch.
Plattenelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen
dem Boden in der Weise zu montieren, dass die Sensorseite nach u
Anschlussseite nach oben zeigt.
In den Plattenelektroden PEK-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in F
Elektrodenplatten integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Sob
trisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden Ele
herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Maatschets

Voeding:	��������������������������������7...12 VDC met een impedantie van 500...1200 Ω
bij voorkeur volgens NAMUR 8,2 VDC met een impedantie van 1 kΩ
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Elektroden:	����������������������������2 platen uit RVS 1.4571, 24 mm Ø
Galvanische scheiding:	��������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C

10

Ø 50

35°

Pla
P
S

36

3

2

20

5
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KNI/A

24

KNI

64

Stroomopname bij:

Plat
P
Ans
32-1-9

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

PEK-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm

2 meter

3300

33673450

PEK-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

2
2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve wandelektrode WAE1-KNI NAMUR

WAE1-KNI systeem NAMUR
Conductieve elektroden voor wandmontage WAE1-

(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding
tussen beide elektrodepennen tot stand brengt,
verandert de uitgang van de lekkagedetector in een
“alarmstatus”.

- Elektroden für Wandmontage
KNI met NAMUR principe. Voor de alarmering van
WAE1-SPS.

aanwezigheid van een elektrisch geleidende vloei-

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
stof, veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
Wandelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
SPS oder DDC - Regler,
wandmontage en worden zo gemonteerd, dat de
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
uiteinden van de pennen net boven de te bewaken
Netzwerkankoppler
vloer hangen.
• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden

• Werkt met NAMUR versterkerrelais of PLC
NAMUR ingang
• Voor geleidende vloeistoffen

De WAE1 bestaat uit twee elekrodepennen,
1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode.
Zodra een elektrisch geleidende vloeistof

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Elektroden für Wandmontage sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen.
Sie sind an der Wand in der Weise zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp
über dem zu überwachenden Boden angeordnet sind.
In den Elektroden für Wandmontage WAE1-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in
Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode.
Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden
Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Technische data

Maatschets
M16 x 1,5

Ø4

38

65 x 50 x ~ 36

Uitvoering:	�����������������������������detector met NAMUR principe
-KNI:	��������������������������������������ruststroom principe
-KNI/A:	����������������������������������arbeidsstroom principe
Uitgang:	���������������������������������2-draads stroomsignaal

~ 28

~ 48

53

~ 20

32-1-13

Ø4

Stroomopname bij:

KNI

KNI/A

Draadbreuk

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Droge detector

I ≥ 3 mA

I ≥ 1 mA

Natte detector

I ≥ 1 mA

I ≥ 3 mA

Kortsluiting of ompolen

I ≥ 6 mA

I ≥ 6 mA

Auf Anfrage:
WAE2-SPS. mit größerem Gehäuse
und innenliegenden Anschlussklemmen (ohne Anschlusskabel)

JOLA Lekkagedetectie

Voeding:	��������������������������������7...12 VDC met een impedantie van 500...1200 Ω
bij voorkeur volgens NAMUR 8,2 VDC met een impedantie van 1kΩ
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Elektroden:	����������������������������2 platen uit RVS 1.4571, 24 mm Ø
Galvanische scheiding:	��������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
Temperatuurbereik:	��������������-20…60 °C

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

WAE1-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm2

2 meter

3300

33675600

WAE1-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve staafelektrode S2 M/PP, S2 M/PVDF, S2 AM-KNI

S2..-KNI systeem Leckwatcher NAMUR
Conductieve staafelektroden S 2 M/PP-KNI, S 2
M/PVDF-KNI en S 2 AM-KNI.
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Staafelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en
dergelijke.
Ze kunnen van boven of van de zijkant in de ruimte
worden gemonteerd, zodat de uiteinden van de
elektrodestaaf net boven de te bewaken bodem
hangen.

In de S2 staafelektroden zijn twee enkele elektroden in de vorm van twee elektrodepennen
geïntegreerd:
1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een
elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding tussen beide elektrodestaven tot stand brengt, verandert de uitgang
van de lekkagedetector in een “alarmstatus”.
• Werkt met NAMUR versterkerrelais of PLC
NAMUR ingang
• Voor geleidende vloeistoffen

Technische data

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an:
SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler
• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden

Uitvoering:	�����������������������������detector met NAMUR principe
-KNI:	��������������������������������������ruststroom principe
-KNI/A:	����������������������������������arbeidsstroom principe
Uitgang:	���������������������������������2-draads stroomsignaal
Stroomopname bij:

KNI

KNI/A

Draadbreuk

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Droge detector

I ≥ 3 mA

I ≥ 1 mA

Natte detector

I ≥ 1 mA

I ≥ 3 mA

Kortsluiting of ompolen

I ≥ 6 mA

I ≥ 6 mA

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Stabelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen. Sie können
von oben oder von der Seite installiert werden. In beiden Fällen sind sie in der Weise
zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp über dem zu überwachenden Boden
angeordnet sind.
In den Stabelektroden S 2 M/PP-SPS., S 2 M/PVDF-SPS. und S 2 AM-SPS. sind jeweils zwei
Einzelelektroden in Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und
1 Masseelektrode. Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung
zwischen den beiden Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des
Leckage-Detektors.

Maatschetsen
S 2 M/PP-SPS. bzw.
S 2 M/PVDF-SPS.

Uitvoering

S 2 M/PP-KNI

S 2 AM-SPS.

<_ 16

~ 103
15 12
G1,
G1¼,
G1½
oder
G2

Ø4

JOLA Lekkagedetectie

Ø4

M 20 x 1,5

Elektrodenstablänge L, max. 2 500 mm

~ 103
G1

25 16

Elektrodenstablänge L, max. 2 500 mm

SW 36

<_ 16

32-1-15

Productgroep

Artikelnummer

2-draads, 2 x 0,75 mm2

300 mm

3300

33684280

S 2 M/PP-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm

300 mm

3300

aanvraag

S 2 M/PVDF-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm

300 mm

3300

aanvraag

S 2 M/PVDF-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm2

300 mm

3300

aanvraag

S 2 AM-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm2

300 mm

3300

aanvraag

S 2 AM-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm2

300 mm

3300

aanvraag

2

~ 120
Kopf um 90°
gedreht
gezeichnet

M 20 x 1,5

Elektrodelengte

2

S 2 AM-SPS.

~ 120

Kopf um 90°
gedreht
gezeichnet

Voeding:	��������������������������������7...12 VDC met een impedantie van 500...1200 Ω
bij voorkeur volgens NAMUR 8,2 VDC met een impedantie van 1 kΩ
Behuizing:	�����������������������������PP aansluitkop met kabeldoorvoering M20 X 1,5
Beschermingsgraad:	������������IP54
Lengte elektroden:	���������������standaard 300 mm, max. 2.500 mm
Elektroden:	����������������������������2 staafelektroden uit RVS 1.4571, 4 mm Ø
andere materialen (bijv. Hastelloy, Monel of Tantalum) op aanvraag
Galvanische scheiding:	��������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C

Type

- Stabelektroden
S 2 M/PP-SPS.,
S 2 M/PVDF-SPS. und
S 2 AM-SPS.

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve plaatelektrode WDX-KNI NAMUR
- Plattenelektroden WDX-SPS.

tive Leckage-Detektoren für
leinspannung SELV oder PELV
nschluss an:
der DDC - Regler,
teuerung,
usankoppler oder
erkankoppler
egrierter galvanischer
ung der Elektroden

Option: Montageständer (Abbildungen in verkleinertem Maßstab
im Vergleich zu den nebenstehenden Zeichnungen)

~ 120
~ 110

3

~ 97

rung von Präsenz einer elektrisch leitenden
verursacht z. B. durch Rohrleitungsbruch.
troden sind in normalerweise trockenen
nzusetzen. Sie sind auf dem Boden in der
montieren, dass die Sensorseite nach unten
schlussseite nach oben zeigt.
enelektroden WDX-SPS. sind jeweils zwei Einn in Form von zwei Elektrodenplatten integriert:
ktrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine elekde Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwibeiden Elektrodenplatten herstellt, ändert sich
stand des Leckage-Detektors.

10

30
24

~ 135

6

~1

76

JOLA Lekkagedetectie

• Werkt met NAMUR versterkerrelais of PLC
NAMUR ingang
• Voor geleidende vloeistoffen

Technische data

Ø

74

greerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode.
Zodra een elektrisch geleidende vloeistof een
leidende verbinding tussen beide elektrodeplaten
tot stand brengt, verandert de schakeltoestand van
de lekkagedetector en volgt er alarm.

Ø6

Ø5

20
10

elektrode
X-SPS.

Conductieve plaatelektroden WDX-KNI met NAMUR principe.
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze worden op de bodem in de ruimte gemonteerd, met de sensorzijde
naar onder en de typeaanduiding naar boven.
In de plaatelektrode WDX zijn twee enkele elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten geïnte-

~ 150

Maatschets
20

WDX-KNI.. systeem NAMUR

46

Uitvoering:	�����������������������������detector met NAMUR principe
-KNI:	��������������������������������������ruststroom principe
-KNI/A:	����������������������������������arbeidsstroom principe
Uitgang:	���������������������������������2-draads stroomsignaal
Stroomopname bij:

KNI

KNI/A

Draadbreuk

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Droge detector

I ≥ 3 mA

I ≥ 1 mA

Natte detector

I ≥ 1 mA

I ≥ 3 mA

Kortsluiting of ompolen

I ≥ 6 mA

I ≥ 6 mA

Voeding:	��������������������������������7...12 VDC met een impedantie van 500...1200 Ω
bij voorkeur volgens NAMUR 8,2 VDC met een impedantie van 1 kΩ
Behuizing:	�����������������������������PP en giethars
Elektroden:	����������������������������2 platen uit RVS 1.4571, 24 mm Ø
Galvanische scheiding:	��������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
Montage standaard:	������������laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

WDX-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm

2 meter

3300

33675700

WDX-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm

2 meter

3300

aanvraag

2
2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve hangelektrode EHE-KNI en EHW3-KNI NAMUR

EHE/EHW3..-KNI Leckwatcher NAMUR

EHE

Conductieve hangelektroden EHE-KNI en EHW3KNI.
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Staafelektroden zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze worden van boven hangend of bij de typen EHE met de montagestandaard staand in de ruimte gemonteerd, zodat
de sensorelektroden net boven de te bewaken
bodem hangen/staan. Bij de hangelektroden EHE
vormen de RVS behuizing en de daarin concentrische elektrodestaaf een elektrodepaar, en in de

hangelektrode EHW3 zijn twee enkele elektroden
in de vorm van twee elektrodestaven geïntegreerd:
1 stuurelektrode en 1 massa-elektrode. Zodra
een elektrisch geleidende vloeistof een leidende
verbinding tussen beide elektrodestaven tot stand
brengt, verandert de schakeltoestand van de lekkagedetector en volgt er alarm.
• Werkt met NAMUR versterkerrelais of PLC
NAMUR ingang
• Voor geleidende vloeistoffen
Ansicht A
verkleinert

Stroomopname bij:

KNI

KNI/A

Draadbreuk

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Droge detector

I ≥ 3 mA

I ≥ 1 mA

Natte detector

I ≥ 1 mA

I ≥ 3 mA

Kortsluiting of ompolen

I ≥ 6 mA

I ≥ 6 mA

5

16

Ø 28

Ø 28

A

A

115

R

3 x 120°

5

16

Ständer als
Option mit
diesen oder
anderen
beliebigen
Maßen

55

Ständer als
Option mit
diesen oder
anderen
beliebigen
Maßen

~ 145

R

3 x 120°

Technische data
Uitvoering:	�����������������������������detector met NAMUR principe
-KNI:	��������������������������������������ruststroom principe
-KNI/A:	����������������������������������arbeidsstroom principe
Uitgang:	���������������������������������2-draads stroomsignaal

EHW3

Ø6

Ø6

Ansicht A
verkleinert

EHE-SPS. mit Montageständer
EHE-SPS. mit Montageständer

15
1

15
1

EHE-SPS.

EHW3-SPS.

8
Ø 32
Ø 40

Ø4

8
Ø 32
Ø 40
Ø4

Ø8

13

EHE-SPS.

13

EHW3-SPS.
32-1-20

Type

Uitvoering

Behuizing

Artikelnummer

Artikelnummer

EHE-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm2

PP

33684700

3300

EHE-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm

PP

aanvraag

3300

EHW3-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm2

RVS 1.4571

aanvraag

3300

EHW3-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm

RVS 1.4571

aanvraag

3300

2

2

Andere kabellengtes op aanvraag

VEDOTEC B.V.

www.vedotec.nl

info@vedotec.nl

120

JOLA Lekkagedetectie

120
~ 147

115
Ø 10
7
3

Ø8

Ø 28
Ø 25

Ø 28
Ø 25

Ø 28

Ø 10

Ø 28

7
3

~ 145

Voeding:	��������������������������������7...12 VDC met een impedantie van 500...1200 Ω
bij voorkeur volgens NAMUR 8,2VDC met een impedantie van 1 kΩ
Behuizing EHE	����������������������RVS 1.4571 of PFTE
Behuizing EHW3	�������������������PP, (PVDF of PTFE op aanvraag)
Elektroden EHE:	��������������������1 elektrodenstaaf uit RVS 1.4571, 8 mm Ø en de behuizing uit RVS 1.4571
Elektroden EHW3:	����������������2 elektrodenstaven, RVS 1.4571, 4 mm Ø,
materialen als Hastelloy, Monel enz. op aanvraag
Galvanische scheiding:	��������elektrodencircuit / 2-draadssysteem
Montage standaard:	������������laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������-20...60 °C

115~ 145

Maatschetsen

+31(0)88-8336800
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN

STK-¾”

STK-¾” lekkagedetector voor beperken van milieuschade
De STK-lekkagesensor is speciaal ontwikkeld voor
het herkennen van lekkage van milieuschadelijke
stoffen in condens-, regen- en proceswater. Voorwaarde is dat de vervuilende stoffen geleidend zijn.
Aangezien de geleidbaarheid van waterachtige
vloeistoffen sterk temperatuurafhankelijk is, is de
STK voorzien van een temperatuurcompensatie in
de staafelektroden. De te detecteren vloeistoffen

moeten een geleidbaarheid hebben van minimaal
1.000µS/cm. Bij vloeistoffen met een hoge geleidbaarheid (> 3.000µS/cm) kan detectie bij een
verdunningsgraad van 1:10 of 1:100 nog plaatsvinden. De verandering van de geleidbaarheid is niet
lineair afhankelijk van de verdunningsgraad, maar
sterk van de aard van de vloeistof.

Technische data

JOLA Lekkagedetectie

Principe: ................................conductieve geleidbaarheidsmeting met geïntegreerde
temperatuurcompensatie
Behuizing ..............................PP ca. 156 mm (overall maat) x 50 mm Ø
Sensorelektroden .................1 x elektrode vol materiaal RVS 1.4571, 6 mm Ø
1 x elektrodenhuls met geïntegreerde temperatuurvoeler
(voor het meten van de geleidbaarheid en temperatuurcompensatie)
Inschroefnippel: ...................G ¾”
Elektrische aansluiting:........3-draads, alleen geschikt voor aansluiten aan relais GR3 of GR5.
Met aangegoten kabel 3 x 0,75 mm2, lengte 2 m
Inbouwmethode: ..................horizontaal of verticaal
Temperatuurbereik ...............-20...60 °C, tot 90 °C bij een verlaagde temperatuurcompensatie
Temperatuurcompensatie: ..2,1%/K over het totale temperatuurbereik van -20...60 °C; de compensatiegraad daalt tot ca. 1,5 %/K in het bereik van 60...90 °C
Gevoeligheid: ........................het elektrodenrelais GR3 / GR5 spreekt aan bij een waarde van ca. 1.000µS
Schakelvertraging: ...............zie eigenschappen GR3 / GR5
Schakeltoestand:..................zie eigenschappen GR3 / GR5
Optie
Montagevoet: .......................opschroefbare montagevoet van PP

maatschets voet STK

maatschets STK

92

~ 156

Ø 50

Ø20
G¾
Ø 40
Ø 80
(op verzoek 50 tot 150)

aanzicht X

Ø6

20

SW 41

X
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Relais GR3 / GR5

Elektrodenrelais GR3 en GR5
De elektrodenrelais GR3 en GR5 dienen om het
signaal van de STK om te zetten naar een verwerkbaarsignaal (relaisuitgang). Beide uitvoeringen zijn
volgens het ruststroomprincipe. In droge toestand,
of bij regenwater brandt de LED groen en is het
relais bekrachtigd, dit is de normale toestand. Het
geactiveerde maakcontact kan als ruststroomcontact gebruikt worden. Indien een geleidbaarheid gemeten wordt die duidelijk hogere geleid-

baarheid heeft, zal het uitgangsrelais afvallen.
Deze toestand betekent alarm en de LED zal rood
branden. Deze toestand is gelijk aan de toestand
bij spanningsuitval.
Met behulp van een verbreekcontact tussen E0 en
E2 kan een zelfhoudcontact gecreëerd worden. Het
alarm blijft hierdoor ook na herstel van de situatie
actief, tot het bewust gereset wordt.

Technische data

JOLA Lekkagedetectie

Aansluitspanning: ................zie tabel, andere spanningen op aanvraag
Vermogen: ............................3 VA
Meetspanning:......................9 Veff 10 Hz
Kortsluitstroom: ...................20 mAeff
Aanspreekgevoeligheid: ......ca. 1.000µS/cm, andere gevoeligheden op aanvraag
Uitgang:.................................1 potentiaalvrij wisselcontact, ruststroom principe
Schakelspanning: .................maximaal 250 VAC
Schakelstroom: ....................maximaal 4 A AC
Schakelvermogen:................maximaal 500 VA
Beschermingsgraad: ............IP20
Afmetingen l x b x h: ............GR3
75 x 22 x 100 mm
GR5
75 x 55 x 110 mm
Temperatuurbereik: ..............-20…60 °C
Montage:...............................DIN-rail
Inbouwwijze: .........................willekeurig
Max. lengte aansluitkabel: ..1.000 m tussen elektrodenrelais en elektrode
Aansluitschema GR 3 respectievelijk GR5 aan sensor

bruin

grijs
(blauw)

zwart bruin

zwart
grijs
(blauw)

optioneel
zelfhoudcontact
via verbreekcontact relais

optionaler
aufschraubbarer
Standfuß
AC
230
230
VAC
V

*)

*) 1...10 mm voor een aangepaste aanspreekgevoeligheid

230 VAC
Alarm

Alarm

Type

Aansluitspanning

Uitgang

Montage

Productgroep

Artikelnummer

STK-¾

nvt

3-draads naar
GRx

G 3/4”

3300

33690700

Montagevoet

nvt

nvt

staand

3300

33690710

GR3

230 VAC

1xw

DIN-rail

3300

33690720

GR3

24 VAC

1xw

DIN-rail

3300

33690730

GR3

24 VDC

1xw

DIN-rail

3300

33690740

GR5

230 VAC

1xw

DIN-rail

3300

33690750

GR5

24 VAC

1xw

DIN-rail

3300

33690760

GR5

24 VDC

1xw

DIN-rail

3300

33690770
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve plaatsensoren CPE-SPS

CPE-SPS systeem Leckwatcher
Voor de alarmering van aanwezigheid van bij
voorkeur elektrisch niet geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk. Maar
ook geleidende vloeistoffen kunnen gedetecteerd
worden.
In de plaatelektrode CPE zijn twee ronde printplaten met vergulde concentrische printbaanringen
geïntegreerd. Een ring als scherm-elektrode en
een ring als meetelektrode dienen als capacitieve
sensorelektroden. Zodra een elektrisch (niet-)

geleidende vloeistof tussen beide elektroden komt,
verandert de diëlektrische constante, waardoor de
lekkagesensor aanspreekt en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data
Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem
Aansluitspanning
-SPS2:	������������������������������������������������ 24 VDC ±20 %
-SPS3:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC
-SPS4:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC
Uitgang
-SPS2:	������������������������������������������������ stroomopname is indicatie toestand
-SPS3:	������������������������������������������������ pnp-transistoruitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ potentiaalvrij reedcontact
Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	������������������������������������������������ aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	������������������������������������������������ op de transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4:	������������������������������������������������ kort door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Ausführung
CPE-SPS3

Ausführung
CPE-SPS4

Galvanische scheiding
-SPS2:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring
-SPS3:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring resp. transistoruitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring, uitgangsstroomkring

R=25

35°

Ø 10

Ausführung
CPE-SPS2

Ø 24
Ø 64

JOLA Lekkagedetectie

Maatschets

Ø5

3

20

36

r Plattensensor CPE-SPS., Sensorseite

lattensensor CPE-SPS4, Typenschildseite

Schakeling
-SPS2:	������������������������������������������������ niet mogelijk
-SPS3:	������������������������������������������������ niet mogelijk
-SPS4:	������������������������������������������������ serie- en parallelschakeling mogelijk, ook met andere potentiaalvrije
contacten
Behuizing:	������������������������������������������ PP en giethars
Sensorelektroden:	����������������������������� 2 ronde printplaten met vergulde concentrische ringen werken als
capacitieve sensorelektroden
Min. diëlektrische constante:	����������� 2,0
Opgenomen vermogen:	�������������������� max. 0,5 W
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

CPE-SPS2

2

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

CPE-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm2

5 meter

3300

aanvraag

CPE-SPS4

4-draads, 4 x 0,75 mm

5 meter

3300

33675280

2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve plaatsensoren CPE-LS

CPE-LS systeem Leckwatcher
Voor de alarmering van aanwezigheid van bij
voorkeur elektrisch niet geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk. Maar
ook geleidende vloeistoffen kunnen gedetecteerd
worden.
In de plaatelektrode CPE zijn twee ronde printplaten met vergulde concentrische printbaanringen
geïntegreerd. Een ring als scherm-elektrode en
een ring als meetelektrode dienen als capacitieve
sensorelektroden. Zodra een elektrisch (niet-)

geleidende vloeistof tussen beide elektroden komt,
verandert de diëlektrische constante, waardoor de
lekkagesensor aanspreekt en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Ausführung
CPE-SPS3

Ausführung
CPE-SPS4

R=25

35°

Ø 24
Ø 64

Min. diëlektrische constante:	����������� 2,0
Opgenomen vermogen:	�������������������� ca. 0,5 VA
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C

Ø5

JOLA Lekkagedetectie

Maatschets

Ø 10

Uitgang
-LS4:	��������������������������������������������������� potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A:	����������������������������������������������� potentiaalvrij maakcontact
-LS5:	��������������������������������������������������� potentiaalvrij wisselcontact
Kortsluitbeveiliging
-LS4:	��������������������������������������������������� aanwezig, Ik < 30 mA
-LS4/A:	����������������������������������������������� op de transistoruitgang, Ik < 30 mA
-LS5:	��������������������������������������������������� kort door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω
Draadbreukbewaking
-LS4:	��������������������������������������������������� mogelijk door verbreekcontact
-LS4/A:	����������������������������������������������� niet mogelijk
-LS5:	��������������������������������������������������� niet mogelijk
Overige
Galvanische scheiding:	��������������������� sensorstroomkring, verzorgingsstroomkring en uitgangsstroomkring
Schakeling:	���������������������������������������� serie- en parallelschakeling mogelijk, ook met andere potentiaalvrije
Ausführung
contacten
CPE-SPS2
Uitvoering:	������������������������������������������ relaisuitgang
Aansluitspanning:	����������������������������� 24 VDC ±20 % (12 VDC ±20 % op aanvraag)
Behuizing:	������������������������������������������ PP en giethars
Sensorelektroden:	����������������������������� 2 ronde printplaten met vergulde concentrische ringen die functioneren als capacitieve sensorelektroden

36

3

20

Status uitgang

Kapazitiver Plattensensor CPE-SPS., Sensorseite

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep
32-2-17

Kapazitiver Plattensensor CPE-SPS4, Typenschildseite
Artikelnummer

CPE-LS4

2

4-draads, 4 x 0,75 mm

5 meter

3300

CPE-LS4/A

4-draads, 4 x 0,75 mm2

5 meter

3300

aanvraag

CPE-LS5

5-draads, 5 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

2

33675285

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve hangsensoren OWE-SPS

OWE-SPS systeem Leckwatcher
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende- of niet-geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Hangsensoren zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze worden op de
bodem in de ruimte gemonteerd. In de capacitieve hangsensoren OWE zijn vergulde printplaten, die een dubbele plaatcondensator vormen,
geïntegreerd. De buitenste vergulde printplaten
als schermelektrode en de dubbelzijdige vergulde (binnenste) printplaten als meetelektrode

dienen als capacitieve sensorelektroden. Zodra
een elektrisch (niet-)geleidende vloeistof tussen
beide elektroden komt, verandert de diëlektrische
constante, waardoor de lekkagesensor aanspreekt
en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Maatschets

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem

63

1,5

1,5

46
19

1,5

50

Ausführung
OWE-SPS4

Ausführung
OWE-SPS3

Ausführung
OWE-SPS2

Aansluitspanning
-SPS2:	������������������������������������������������ 24 VDC ±20 %
-SPS3:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC
-SPS4:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC

4
74

2

JOLA Lekkagedetectie

1

15
17

76

Uitgang
-SPS2:	������������������������������������������������ stroomopname is indicatie toestand
-SPS3:	������������������������������������������������ pnp-transistoruitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ potentiaalvrij reedcontact

10

3

Kapazitiver Hängesensor OWE-SPS.
~ 110

Ø6

~ 120

~ 150

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	������������������������������������������������ aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	������������������������������������������������ op de transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4:	������������������������������������������������ kort door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω
Galvanische scheiding
-SPS2:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring
-SPS3:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring resp. transistoruitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring, uitgangsstroomkring
Schakeling
-SPS2:	������������������������������������������������ niet mogelijk
-SPS3:	������������������������������������������������ niet mogelijk
-SPS4:	������������������������������������������������ serie- en parallelschakeling mogelijk, ook met andere potentiaalvrije
contacten

Ø5

~ 135

ontageständer für kapazitiven Hängesensor OWE-SPS.

inertem Maßstab im Vergleich zu den obenstehenden Zeichnungen)

Behuizing:	������������������������������������������ PP en giethars
Sensorelektroden:	����������������������������� 2 platen werken als capacitieve sensorelektroden
Min. diëlektrische constante:	����������� 2,0
Opgenomen vermogen:	�������������������� max. 0,5 W
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

OWE-SPS2

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

OWE-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

OWE-SPS4

4-draads, 4 x 0,5 mm

5 meter

330

33683750

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve hangsensoren OWE-LS

OWE-LS systeem Leckwatcher
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende- of niet-geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Hangsensoren zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze worden op de
bodem in de ruimte gemonteerd. In de capacitieve hangsensoren OWE zijn vergulde printplaten, die een dubbele plaatcondensator vormen,
geïntegreerd. De buitenste vergulde printplaten
als schermelektrode en de dubbelzijdige vergulde (binnenste) printplaten als meetelektrode

dienen als capacitieve sensorelektroden. Zodra
een elektrisch (niet-)geleidende vloeistof tussen
beide elektroden komt, verandert de diëlektrische
constante, waardoor de lekkagesensor aanspreekt
en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Maatschets

Uitvoering:	������������������������������������������ relaisuitgang

63

1,5

50

1,5

1,5

46
19

Uitgang
-LS4:	��������������������������������������������������� potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A:	����������������������������������������������� potentiaalvrij maakcontact
-LS5:	��������������������������������������������������� potentiaalvrij wisselcontact
Kortsluitbeveiliging
-LS4:	��������������������������������������������������� aanwezig, Ik < 30 mA
-LS4/A:	����������������������������������������������� op de transistoruitgang, Ik < 30 mA
-LS5:	��������������������������������������������������� kort door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω
Draadbreukbewaking
-LS4:	��������������������������������������������������� mogelijk door verbreekcontact
-LS4/A:	����������������������������������������������� niet mogelijk
-LS5:	��������������������������������������������������� niet mogelijk

Ausführung
OWE-SPS3

Ausführung
OWE-SPS2

1

15
17

76

Ausführung
OWE-SPS4

3

JOLA Lekkagedetectie

10

~ 97

2

4

74
Aansluitspanning:	����������������������������� 24 VDC ±20 % (12 VDC ±20 % op aanvraag)
Kapazitiver Hängesensor OWE-SPS.
Behuizing:	������������������������������������������ PP en giethars
~ 110
Sensorelektroden:	����������������������������� 2 platen werken als capacitieve sensorelektroden
Galvanische scheiding:	��������������������� sensorstroomkring, verzorgingsstroomkring en uitgangsstroomkring
Schakeling:	���������������������������������������� serie- en parallelschakeling mogelijk, ook met andere potentiaalvrije
contacten
Min. diëlektrische constante:	����������� 2,0
Opgenomen vermogen:	�������������������� ca. 0,5 VA
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
Ø6
~ 120
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C
~ 150

Ø5

30

Status uitgang

~ 135

Option: Montageständer für kapazitiven Hängesensor OWE-SPS.
(Abbildungen in verkleinertem Maßstab im Vergleich zu den obenstehenden Zeichnungen)

32-2-13

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

OWE-LS4

4-draads, 4 x 0,5

5 meter

3300

33683760

OWE-LS4/A

4-draads, 4 x 0,5

5 meter

3300

aanvraag

OWE-LS5

5-draads, 5 x 0,5

5 meter

3300

aanvraag

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve hangsensoren COW-SPS

COW-SPS.. systeem Leckwatcher
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende- of niet-geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Hangsensoren zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. In de capacitieve
hangsensoren COW is een holle RVS cilinder, die
met de RVS behuizing een cilindercondensator
vormt, geïntegreerd. De RVS behuizing als schermelektrode en de cilinder van binnen als meetelektrode dienen als capacitieve elektroden.

Maatschets

Zodra een elektrisch (niet-)geleidende vloeistof
tussen beide elektroden komt, verandert de diëlektrische constante, waardoor de lekkage-sensor
aanspreekt en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data
Ausführung Ausführung Ausführung
COW-SPS4 COW-SPS3 COW-SPS2

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem

Ø 10

Ø 28

Uitgang
-SPS2:	������������������������������������������������ stroomopname is indicatie toestand
-SPS3:	������������������������������������������������ pnp-transistoruitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ potentiaalvrij reedcontact

115

~ 145

Aansluitspanning
-SPS2:	������������������������������������������������ 24 VDC ±20 %
-SPS3:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC
-SPS4:	������������������������������������������������ 12…30 V AC/DC

Ø 16
Ø 18

Ø 28
Ø 25

JOLA Lekkagedetectie

3

7

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:	������������������������������������������������ aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:	������������������������������������������������ op de transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4:	������������������������������������������������ kort door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Kapazitiver Hängesensor COW-SPS.

Ausführung
COW-SPS3

55

115

Ø 28

A
Kapazitiver Hängesensor COW-SPS.,
mit Montageständer

~ 145

3 x 120°

Ausführung
COW-SPS4

Ausführung
COW-SPS2

Galvanische scheiding
-SPS2:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring
-SPS3:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring resp. transistoruitgang
-SPS4:	������������������������������������������������ verzorgingsstroomkring, uitgangsstroomkring
Schakeling
-SPS2:	������������������������������������������������ niet mogelijk
-SPS3:	������������������������������������������������ niet mogelijk
-SPS4:	������������������������������������������������ serie- en parallelschakeling mogelijk, ook met andere potentiaalvrije
contacten
Behuizing	������������������������������������������� RVS 1.4571 met isolator uit PTFE
Sensorelektroden	������������������������������ RVS behuizing als schermelektrode en binnencilinder als meetelektrode werken als capacitieve sensorelektroden
Min. diëlektrische constante:	����������� 1,8
Opgenomen vermogen:	�������������������� max. 0,5 W
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

COW-SPS2

2

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

COW-SPS3

3-draads, 3 x 0,75 mm2

5 meter

3300

33690400

COW-SPS4

4-draads, 4 x 0,75 mm

5 meter

3300

33690420

2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve hangsensoren COW-LS

COW-LS systeem Leckwatcher
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende- of niet-geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Hangsensoren zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. In de capacitieve
hangsensoren COW is een holle RVS cilinder, die
met de RVS behuizing een cilindercondensator
vormt, geïntegreerd. De RVS behuizing als schermelektrode en de cilinder van binnen als meetelektrode dienen als capacitieve elektroden.

Zodra een elektrisch (niet-)geleidende vloeistof
tussen beide elektroden komt, verandert de diëlektrische constante, waardoor de lekkage-sensor
aanspreekt en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Maatschets

16

5

115

Ø 28

JOLA Lekkagedetectie

55

Ständer
als Option
mit diesen
oder
anderen
beliebigen
Maßen

~ 145

R

Status uitgang

3 x 120°

Ø6

Ø 28
Ø 25

Ø 16
Ø 18

3

7

Ø 10

115

~ 145

Ausführung Ausführung Ausführung
Uitgang
COW-SPS4 COW-SPS3 COW-SPS2
-LS4:	��������������������������������������������������� potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A:	����������������������������������������������� potentiaalvrij maakcontact
-LS5:	��������������������������������������������������� potentiaalvrij wisselcontact
Kortsluitbeveiliging
-LS4:	��������������������������������������������������� aanwezig, Ik < 30 mA
-LS4/A:	����������������������������������������������� op de transistoruitgang, Ik < 30 mA
-LS5:	��������������������������������������������������� kort door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω
Draadbreukbewaking
-LS4:	��������������������������������������������������� mogelijk door verbreekcontact
Ø 28
-LS4/A:	����������������������������������������������� niet mogelijk
-LS5:	��������������������������������������������������� niet mogelijk
Overige
Galvanische scheiding:	��������������������� sensorstroomkring, verzorgingsstroomkring en uitgangsstroomkring
Schakeling:	���������������������������������������� serie- en parallelschakeling mogelijk, ook met andere potentiaalvrije
contacten
Uitvoering:	������������������������������������������ relaisuitgang
Aansluitspanning:	����������������������������� 24 VDC ±20 % (12 VDC ±20 % op aanvraag)
Kapazitiver Hängesensor COW-SPS.
Behuizing	������������������������������������������� RVS 1.4571 met isolator uit PTFE
Sensorelektroden	������������������������������ RVS behuizing als schermelektrode en binnencilinder als meetelektrode werken als capacitieve sensorelektroden
Ausführung
Ausführung
Ausführung
Ansicht A
Min. diëlektrische constante:	����������� 2,0
COW-SPS4
COW-SPS3
COW-SPS2
(verkleinert)
Opgenomen vermogen:	�������������������� ca. 0,5 VA
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C

A
Kapazitiver Hängesensor COW-SPS.,
mit Montageständer
32-2-9

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

COW-LS4

2

4-draads, 4 x 0,75 mm

5 meter

3300

33690500

COW-LS4/A

4-draads, 4 x 0,75 mm2

5 meter

3300

aanvraag

COW-LS5

5-draads, 5 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve plaatsensoren CPE-KNI

CPE-KNI systeem NAMUR
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende- of niet-geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatsensoren zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze worden op de bodem in de ruimte gemonteerd, met de sensorzijde
naar onder en de typeaanduiding naar boven.
In de plaatelektrode CPE zijn twee ronde printplaten met vergulde concentrische printbaanringen
geïntegreerd. Een ring als schermelektrode en
een ring als meetelektrode dienen als capacitieve

sensorelektroden. Zodra een elektrisch (niet-)
geleidende vloeistof tussen beide elektroden komt,
verandert de diëlektrische constante, waardoor de
lekkagesensor aanspreekt en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen

Technische data
Uitvoering	������������������������������������������ analyse-elektronica als initiator voor NAMUR-stroomkring
-KNI 	��������������������������������������������������� ruststroomprincipe, verbreekcontact
-KNI/A	������������������������������������������������ arbeidsstroomprincipe, maakcontact
Uitgang	���������������������������������������������� begrensd stroomsignaal in verzorgingsstroomkring
Stroomopname bij:
Draadbreuk
-KNI	���������������������������������������������������� I < 0,2 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I < 0,2 mA
Sensor geopend
-KNI	���������������������������������������������������� I ≥ 3 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I ≤ 1 mA
Sensor niet geopend
-KNI	���������������������������������������������������� I ≤ 1 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I ≥ 3 mA
Kortsluiting of verpoling
-KNI	���������������������������������������������������� I > 6 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I > 6 mA

Ausführung
CPE-SPS3

Ausführung
CPE-SPS4

R=25

35°

Ø 24
Ø 64

führung
E-SPS2

Ø 10

JOLA Lekkagedetectie

Maatschets

Ø5

3

20

36

Overig
Aansluitspanning	������������������������������ 7…12 VDC met inwendige weerstand 500…1200 Ω
Voorkeur volgens NAMUR 8,2VDC met binnenweerstand 1kΩ
Behuizing	������������������������������������������� PP en giethars
Sensorelektroden	������������������������������ 2 ronde printplaten met vergulde concentrische ringen werken als
capacitieve sensorelektroden
Min. diëlektrische constante:	����������� 1,8
Galvanische scheiding	���������������������� sensorstroomkring, verzorgingsstroomkring en uitgangsstroomkring
Schakeling	����������������������������������������� serie- of parallelschakeling niet mogelijk
Temperatuurbereik	���������������������������� -20...60 °C

Plattensensor CPE-SPS., Sensorseite

tensensor CPE-SPS4, Typenschildseite

34
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Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

CPE-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

3300

33684800

CPE-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

2
2

Andere kabellengtes op aanvraag

www.vedotec.nl

info@vedotec.nl

+31(0)88-8336800

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve hangsensoren OWE-KNI

OWE-KNI systeem NAMUR
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende- of niet-geleidende vloeistof, veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Hangsensoren zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. Ze worden op de
bodem in de ruimte gemonteerd. In de capacitieve hangsensoren OWE zijn vergulde printplaten, die een dubbele plaatcondensator vormen,
geïntegreerd. De buitenste vergulde printplaten
als schermelektrode en de dubbelzijdige vergulde (binnenste) printplaten als meetelektrode

dienen als capacitieve sensorelektroden. Zodra
een elektrisch (niet-)geleidende vloeistof tussen
beide elektroden komt, verandert de diëlektrische
constante, waardoor de lekkagesensor aanspreekt
en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen

Technische data
Uitvoering	������������������������������������������ analyse-elektronica als initiator voor NAMUR-stroomkring
-KNI 	��������������������������������������������������� ruststroomprincipe, verbreekcontact
-KNI/A	������������������������������������������������ arbeidsstroomprincipe, maakcontact
Uitgang	���������������������������������������������� begrensd stroomsignaal in verzorgingsstroomkring
Stroomopname bij:
Draadbreuk
-KNI	���������������������������������������������������� I < 0,2 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I < 0,2 mA
Sensor geopend
-KNI	���������������������������������������������������� I ≥ 3 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I ≤ 1 mA
Sensor niet geopend
-KNI	���������������������������������������������������� I ≤ 1 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I ≥ 3 mA
Kortsluiting of verpoling
-KNI	���������������������������������������������������� I > 6 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I > 6 mA

Maatschets

1,5

1,5

46
19

1,5

50

Ausführung
OWE-SPS4

Ausführung
OWE-SPS2

10

3

~ 97

2

4

1

15
17

76

Overig
Aansluitspanning	������������������������������ 7…12 VDC met inwendige weerstand 500…1200 Ω
Voorkeur volgens NAMUR 8,2VDC met binnenweerstand 1kΩ
Behuizing	������������������������������������������� PP en giethars
Sensorelektroden	������������������������������ 2 vergulde printplaten van buiten en een dubbelzijdige vergulde
printplaat van binnen werken als capacitieve sensorelektroden
Min. diëlektrische constante:	����������� 1,8
Galvanische scheiding	���������������������� sensorstroomkring, verzorgingsstroomkring en uitgangsstroomkring
74
Schakeling	����������������������������������������� serie- of parallelschakeling niet mogelijk
Kapazitiver Hängesensor OWE-SPS.
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
~ 110
Temperatuurbereik	���������������������������� -20...60 °C

Ausführung
OWE-SPS3

JOLA Lekkagedetectie

63

Ø6

~ 120

~ 150

30

Ø5

~ 135

Option: Montageständer für kapazitiven Hängesensor OWE-SPS.
(Abbildungen in verkleinertem Maßstab im Vergleich zu den obenstehenden Zeichnungen)

Type

Uitvoering

OWE-KNI
OWE-KNI/A

32-2-13

Kabellengte

Artikelnummer

Productgroep

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

33683780

3300

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

aanvraag

3300

2
2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Capacitieve hangsensoren COW-KNI

COW-KNI.. systeem NAMUR
Voor de alarmering van aanwezigheid van een
elektrisch geleidende- of niet-geleidende vloeistof,
veroorzaakt door bijvoorbeeld leidingbreuk.
Hangsensoren zijn te gebruiken in ruimten die
normaalgesproken droog zijn. In de capacitieve
hangsensoren COW is een holle RVS cilinder, die
met de RVS behuizing een cilindercondensator
vormt, geïntegreerd. De RVS behuizing als schermelektrode en de cilinder van binnen als meetelektrode dienen als capacitieve elektroden. Zodra

een elektrisch (niet-)geleidende vloeistof tussen
beide elektroden komt, verandert de diëlektrische
constante, waardoor de lekkagesensor aanspreekt
en er alarm volgt.
• Geen versterkerrelais nodig
• Voor (niet-)geleidende vloeistoffen

Technische data

Maatschets
Ausführung Ausführung Ausführung
COW-SPS4 COW-SPS3 COW-SPS2

Uitvoering	������������������������������������������ analyse-elektronica als initiator voor NAMUR-stroomkring
-KNI 	��������������������������������������������������� ruststroomprincipe, verbreekcontact
-KNI/A	������������������������������������������������ arbeidsstroomprincipe, maakcontact

Ø 16
Ø 18

Ø 28
Ø 25

JOLA Lekkagedetectie

3

7

Ø 10

Ø 28

115

~ 145

Uitgang	���������������������������������������������� begrensd stroomsignaal in verzorgingsstroomkring

Kapazitiver Hängesensor COW-SPS.

Ausführung
COW-SPS3

55

115

Ø 28

~ 145

3 x 120°

Ausführung
COW-SPS4

Stroomopname bij:
Draadbreuk
-KNI	���������������������������������������������������� I < 0,2 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I < 0,2 mA
Sensor geopend
-KNI	���������������������������������������������������� I ≥ 3 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I ≤ 1 mA
Sensor niet geopend
-KNI	���������������������������������������������������� I ≤ 1 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I ≥ 3mA
Kortsluiting of verpoling
-KNI	���������������������������������������������������� I > 6 mA
-KNI/A	������������������������������������������������ I > 6 mA
Overig
Aansluitspanning	������������������������������ 7…12 VDC met binnenweerstand 500…1200 Ω
Voorkeur volgens NAMUR 8,2VDC met binnenweerstand 1kΩ
Ausführung
Behuizing	������������������������������������������� RVS 1.4571 met isolator uit PTFE
COW-SPS2
Sensorelektroden	������������������������������ RVS behuizing als schermelektrode en binnencilinder als meetelektrode werken als capacitieve sensorelektroden
Min. diëlektrische constante:	����������� 1,8
Galvanische scheiding	���������������������� sensorstroomkring, verzorgingsstroomkring en uitgangsstroomkring
Schakeling	����������������������������������������� serie- of parallelschakeling niet mogelijk
Montage standaard:	������������������������� laatste pagina lekkagesensoren
Temperatuurbereik	���������������������������� -20...60 °C

A
Kapazitiver Hängesensor COW-SPS.,
mit Montageständer

Type

Uitvoering

Kabellengte

Productgroep

Artikelnummer

COW-KNI

2-draads, 2 x 0,75 mm2

5 meter

3300

33690600

COW-KNI/A

2-draads, 2 x 0,75 mm

5 meter

3300

aanvraag

2

Andere kabellengtes op aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Conductieve versterkerrelais

101, 101S 155 en 255 conductieve elektrodenrelais
Op de elektrodenrelais kan men de lekkagesensoren zonder ingebouwde verterker aansluiten,
zoals de kabelelektrode ZE, maar ook bijvoorbeeld
de lekkagesensoren PE en PE-Z10.
Uitgebreide beschrijvingen kunt u in de Jola documentatie vinden die op aanvraag toegezonden
wordt, of te downloaden is via onze website.
Het type 101 is geschikt voor het bewaken van één
kring, wat kan bestaan uit meerdere meetpunten.
Op het laatste meetpunt wordt de afsluitzener Z10
toegepast. Er komt van alle aangesloten sensoren
één gezamenlijk alarm- of draadbreukmelding.
De uitvoering 101S beschikt over een tweede
uitgangsrelais voor het separaat melden van alarm
en leidingbreuk.

101

De types 155 en 255 kunnen tot 5 kringen bewaken. Hierdoor is een nauwkeuriger plaatsbepaling van een lekkage of storing mogelijk. Deze
elektrodenrelais hebben een tiptoets om een alarm
te accepteren en te resetten. De LED’s geven per
groep aan of het systeem actief is, er leidingbreuk
aanwezig is, of er een lekkagealarm is. Als de
leidingbreuk- of alarmled knippert is het alarm nog
niet geaccepteerd en is het uitgangsrelais 2 voor
bijvoorbeeld een acoustischsignaal actief. Uitgang
1 is zolang een storing of alarmmelding niet is
opgeven altijd actief.
De 255 onderscheidt zich van de 155 doordat deze
ook een isolatiefout meldt.

155

Technische data
Aansluitspanning:	����������������������������� zie tabel, andere spanningen op aanvraag
Vermogen:	����������������������������������������� 3 VA
Aantal meetkringen:	�������������������������� zie tabel
Meetspanning:	���������������������������������� 18 V 10 Hz
Kortsluitstroom:	�������������������������������� 0,5 mA
Aanspreekgevoeligheid:	������������������� 30 kΩ ca. 33 µS
Leidingbreukdetectie:	����������������������� ja bij de uitvoeringen xx-Z10
Uitgang:	���������������������������������������������� zie tabel, ruststroom principe
Schakelspanning:	������������������������������ maximaal 250 VAC
Schakelstroom:	��������������������������������� maximaal 4 A AC
Schakelvermogen:	���������������������������� maximaal 500 VA
Beschermingsgraad:	������������������������� 101x IP20
155 en 255 IP54
Afmetingen l x b x h:	������������������������� 101/101S 75 x 55 x 110 mm
155/255 180 x 94 x 57 mm
Temperatuurbereik:	��������������������������� -20...60 °C

JOLA Lekkagedetectie

255

Type

Aansluitspanning

Leidingbreuk

LED

Ingangen

Uitgang

Montage

Productgroep

Artikelnummer

101

230 VAC

ja met Z10

1 x G/R/Gl

1

1xw

DIN-rail

3300

33672800

101

24 VAC

ja met Z10

1 x G/R/Gl

1

1xw

DIN-rail

3300

33672700

101S

230 VAC

ja met Z10

1 x G/R/Gl

1

2xw

DIN-rail

3300

aanvraag

101S

24 VAC

ja met Z10

1 x G/R/Gl

1

2xw

DIN-rail

3300

aanvraag

155

230 VAC

ja met Z10

5 x G/R/Gl

5

2xw

opbouw

3300

33672950

255

230 VAC

ja met Z10

5 x G/R/Gl

5

SSR

opbouw

3300

aanvraag
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LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
Montagestandaards detectoren OWE, WDX COW en EHE
Standaards voor OWE, WDX, COW en EHE
Voor het eenvoudig plaatsen van de detectoren WDX en EHE zijn montagestandaards leverbaar.
Materiaal: RVS

Maatschetsen

Ansicht A
verkleinert

R

3 x 120°

Ø6

Plattenelektroden WDX-SPS.
5

16

~ 145

JOLA Lekkagedetectie

55

115

Option: Montageständer (AbbilØ 28
Leckage-Detektoren für
dungen in verkleinertem Maßstab
Vergleich zu den nebenstehenspannung SELV oder PELV im
den
Zeichnungen)
Ständer als
Option mit
hluss an:
diesen oder
anderen
DDC - Regler, - Plattenelektroden
beliebigen
WDX-SPS.
Maßen
rung,
koppler oder
A
nkoppler
Option:
Montageständer (Abbilmit EHE-detectoren
Montageständer
Standaard voor
Konduktive Leckage-Detektoren fürEHE-SPS.
dungen
in verkleinertem Maßstab
erter galvanischer
~ 120
im Vergleich zu den nebenstehenSchutzkleinspannung
SELV
oder
PELV
den Zeichnungen)
der Elektroden
~ 110

zum Anschluss an:

120
~ 147

~ 120

Ø 10

3

115

~ 145

~ 97

•
von Präsenz
einer elektrisch leitenden
sacht z. B.
durch
Rohrleitungsbruch.
SPS oder
DDC - Regler,
n sind in normalerweise trockenen
tzen. Sie Kleinsteuerung,
sind auf dem Boden in der
ren, dass die Sensorseite nach unten
Feldbusankoppler
oder
sseite nach
oben zeigt.
troden WDX-SPS.
sind jeweils zwei EinNetzwerkankoppler
Ø 28
orm von zwei Elektrodenplatten integriert:
Ø6
und 1 Masseelektrode.
Sobald eine galvanischer
elek• mit integrierter
~ 150
üssigkeit eine leitende Verbindung zwiTrennung
der
Elektroden
Elektrodenplatten
herstellt,
ändert
sich
des Leckage-Detektors.

~ 110
15
1

Ø4

~ 97
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WDX-standaard
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Ø 32
Ø 40

Ø8

Ø 28
Ø 25
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EHW3-SPS.Ø

3

10

30

7
3

Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch
leitenden
Ø5
20
20
Flüssigkeit, verursacht
z. B. durch Rohrleitungsbruch.
10
Plattenelektroden
sind in normalerweise trockenen
Räumen einzusetzen. Sie sind auf dem Boden in der
Weise zu montieren, dass die Sensorseite nach unten
und die Anschlussseite nach oben zeigt.
~ 135
In den Plattenelektroden WDX-SPS. sind jeweils
zwei EinEHE-SPS. integriert:
zelelektroden in Form von zwei Elektrodenplatten
Standaard voor WDX-detectoren
1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine
elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden Elektrodenplatten
herstellt, ändert sich
Type
der Schaltzustand des Leckage-Detektors.
EHE-standaard

6

~ 150

32-1-20

Productgroep

Artikelnummer

3300

33684510

3300

33675277

Ø5
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