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Tekniske data 
Forsyning 24 Vac/dc, 2 VA 
Alarmgrænser  
 H < 80 kΩ 
 L < 10 kΩ 
Udgang potentialfri kontakt 60 Vdc, 2 A 
alarm ved sensorfejl > 330 kΩ 
Dimensioner (b x h x d) 53 x 90 x 61 mm 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bestillingsvejledning:  
Model Produktnr. Beskrivelse 
VVK 2 1187024 vandlækagerelæ 
VVA 1 1187020 sensor med hus 
VVA 2 1187021 sensor, 2 m kabel 
VVA 3 1187026 sensor 25 x 200 mm 

med klæbebånd, 2 m kabel  
VVN 1 1187025 1 m bomuldsbåndsensor, 

2 m kabel 
VVN 2 1187023 2 m bomuldsbåndsensor, 

2 m kabel 

VANDLÆKAGERELÆ VVK 2 

VVK 2 detekterer f.eks. kontinuerligt modstanden af den 
sensor, der er monteret på gulvet i det overvågede 
område. Når sensoren bliver våd, og sensormodstanden 
kommer under alarmgrænsen, aktiveres relæet, og 
alarmlyset tændes. Når sensoren bliver tør, og 
sensormodstanden kommer under alarmgrænsen, 
frigives relæet, og alarmlyset slukkes. Alarmgrænsen 
(10 kΩ eller 80 kΩ) kan indstilles under idriftsættelse. 

Flere sensorer kan forbindes parallelt, hvis det er 
nødvendigt. Du skal imidlertid sikre, at den samlede 
modstand af sensorkredsløbet i tør tilstand ikke falder 
under alarmgrænsen. Vær også opmærksom på 
parallelforbindelsens effekt på alarmfølsomheden. 

VVN- og VVA-sensorer kan f.eks forbindes parallelt på 
følgende måde: 

Alarmgrænse Maksimal 
sensormængde 

Samlet modstand 
i tør tilstand 

80 kΩ 3 ca. 100 kΩ 

10 kΩ 10 ca. 30 kΩ 

 
Alarm ved sensorfejl (= alarmlys blinker, og relæ 
aktiveres) aktiveres, når sensormodstanden overstiger 
330 kΩ. 

BEMÆRK! Er sensorerne forbundet parallelt, aktiveres 
alarmen ved sensorfejl kun, når den samlede 
kredsløbsmodstand i sensoren overstiger 330 kΩ. 
Enheden detekterer derfor ikke den 
fejlbehæftede/manglende enkeltsensor. 

Valg af alarmgrænsen 

S1 Følsomhed Alarmgrænse 

 H = høj < 80 kΩ 

 L = lav < 10 kΩ 

Ledningsnet 

 
Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN61000-6-3: 2001 (Emission) og EN61000-6-2: 2001 (Immunitet). 
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