
 

ПОПЛАВКОВЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ИНСТРУКЦИЯ  

 
1.Назначение 
Поплавковый выключатель с гибким кабелем, предназначен для включения или остановки приборов и 
механизмов, работа которых зависит от уровня жидкости, в которую погружен поплавок. 
2.Технические характеристики 
Максимальная температура 
Класс защиты 
Тест 
 
Мах рабочий ток 
Длина кабеля 

50ºС 
IP68 
Погружение на глубину 10 м, при температуре 
+50ºС в течении 7 дней 
3 – 4 – 8А 
от 3 до 5м 

3.Комплектность 
1. Поплавок  – 1 шт. 
2. Кабель   – 1 шт. 
3. Груз со стопором – 1 шт. 
4. Инструкция  – 1 шт. 
4.Устройство и принцип работы 
Поплавок с водонепроницаемой оболочкой, внутри которого микропереключатель, соединен с кабелем. 
Положение поплавка зависит от уровня жидкости и регулируется грузом, который контролирует действия 
насоса. 
Чтобы гарантировать эффективную функцию прибора нужно зафиксировать электрический кабель внутри 
резервуара, как показано на рисунках 1 или 2. 
Длина участка кабеля между точкой фиксации и поплавком, определяется общей протяженностью прибора. 
Как следствие регулирует расстояние между начальным и конечным уровнями воды при запуске насоса. Во 
время запуска также необходимо проверить, чтобы поплавок не был загражден. 
5.Меры безопасности 
Не погружать соединение кабеля в воду. 
Электрический кабель - неотъемлемая часть прибора. Если поврежден кабель, прибор должен быть 
заменен, ремонт самого кабеля не возможен. 
6.Техническое обслуживание 
Установка груза (рисунок 3) 
1. Вставьте кабель внутрь груза со стороны конического отверстия, вращая его. В результате оторвется 
пластиковое кольцо, вставленное в отверстие (если необходимо использовать отвертку). Закрепить кольцо 
в том месте кабеля, где груз будет зафиксирован. 
2. Зафиксируйте груз в кольце, используя среднее давление и вращая его. 
Поплавковый выключатель может быть использован для опустошения или наполнения, соответственно 
соединениям, сделанным между границей микропереключателя и кабеля. 
Схема электрических соединений (рисунки 4-5) 
«Черный» и «синий» провода замыкают контакты, когда поплавок находится внизу, и размыкают, когда он 
находится вверху. «Черный» и «коричневый» провода замыкают контакты, когда поплавок находится вверху, 
и размыкают, когда он находится внизу.  
Провод, который не используется должен быть изолирован. 
Убедитесь, что мощность мотора не больше мощности, указанной на выключателе. 
7.Гарантии изготовителя 
Гарантийный срок эксплуатации поплавкового выключателя 1 год. 
Гарантия не распространяется на поплавковый выключатель, если потребителем не соблюдены условия 
эксплуатации. 
При наличии претензий к работе поплавкового выключателя следует обратиться по месту его приобретения, 
либо на предприятие изготовитель. 
Не принимаются претензии по поплавковым выключателям, имеющим внешние механические, химические 
или термические повреждения. 



 

  

  
 

 
 
8.Дата продажи / Штамп магазина ____________________________________ 
 
9.Изготовитель:завод «МАС3», 50041, Италия, г. Каленцане, ул.Балданцезе, 149. 

 



 

 

ПОПЛАВКОВИЙ 
ВИМИКАЧ 
ІНСТРУКЦІЯ  

 
1.Призначення 
Поплавковий вимикач з гнучким кабелем, призначений для включення чи зупинки приладів і механізмів, 
робота яких залежить від рівня рідини, у яку занурений поплавець. 
2.Технічні характеристики 
Максимальна температура 
Клас захисту 
Тест 
 
Мах робочий ток 
Довжина кабелю 

50ºС 
IP68 
Занурення на глибину 10 м, при 
температурі 50ºС у плині 7 днів 
3 – 4 – 8А 
від 3 до 5м 

3.Комплектність 
1. Поплавець    - 1 шт. 
2. Кабель    - 1 шт. 
3. Вантаж зі стопором  - 1 шт. 
4. Інструкція   - 1 шт. 
4.Пристрій і принцип роботи 
Поплавець з водонепроникною оболонкою, усередині якої мікро перемикач з'єднаний з кабелем. Положення 
поплавця залежить від рівня рідини і регулюється вантажем, що контролює дії насоса. 
Щоб гарантувати ефективну функцію приладу потрібно зафіксувати електричний кабель усередині 
резервуара, як показано на малюнках 1 чи 2. 
Довжина ділянки кабелю між крапкою фіксації і поплавцем, визначається загальною довжиною приладу. Як 
наслідок регулює відстань між початковим і кінцевим рівнями води при запуску насоса. Під час запуску також 
необхідно перевірити, щоб поплавець не був загороджений.  
5.Міри безпеки 
Не занурювати з'єднання кабелю у воду. 
Електричний кабель - невід'ємна частина приладу. Якщо ушкоджений кабель, прилад повинен бути 
замінений, ремонт самого кабелю неможливий. 
6.Технічне обслуговування 
Установка вантажу (малюнок 3) 
1. Вставити кабель усередину вантажу з боку конічного отвору, обертаючи його. У результаті відірветься 
пластикове кільце, вставлене в отвір (якщо необхідно використовувати викрутку). Закріпити кільце в тім місці 
кабелю, де вантаж буде зафіксований. 
2. Зафіксуйте вантаж у кільці, використовуючи середній тиск і обертаючи його. 
Поплавковий вимикач може бути використаний для спустошення чи наповнення, відповідно з'єднанням, 
зробленим між кордоном мікро перемикача і кабелю. 
Схема електричних з'єднань (малюнки 4-5) 
"Чорний" і "синій" провід замикають контакти, коли поплавець знаходиться внизу і розмикають, коли він 
знаходиться вгорі. "Чорний" і "коричневий" провід замикають контакти, коли поплавець знаходиться вгорі і 
розмикають, коли він знаходиться внизу. 
Провід, що не використовується, повинен бути ізольований. 
Переконаєтеся, що потужність мотора не більше потужності, зазначеної на вимикачі. 
7.Гарантії виробника 
Гарантійний термін експлуатації поплавкового вимикача 1 рік. 
Гарантія не поширюється на поплавковий вимикач, якщо споживачем не дотримані умови експлуатації. 
При наявності претензій до роботи поплавкового вимикача варто звернутися по місцеві його придбання, або 
на підприємство виготовлювач. 
Не приймаються претензії по поплавкових вимикачах, що мають зовнішні механічні, хімічні чи термічні 
ушкодження. 
 
 



 
 
8.Дата продажу / Штамп магазина ___________________________________________ 
 
9.Виробник: завод "МАС3", 50041, Італія, м. Каленцане, вул. Балданцезе, 149. 

 

  

  


