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1 ПРИЗНАЧЕННЯ
Електронний вимірювач рівня води ВРВТ є багатофункціональним
вимірювальним приладом, принцип дії якого оснований на використанні
електропровідності води, та електронного термометра з цифровим
датчиком температури. Прилад подає на один з електродів датчика
електричну напругу, при контакті з поверхнею води електричний ланцюг
замикається і на табло вмикається сигнальний світло-діод (поз. 3. мал. 1.)
та подається звуковий сигнал зумера (поз.4. мал.1.) Відстань до рівня та
температури води визначається по шкалі нанесеній на електричному
кабелі. За допомогою такого приладу можна виміряти рівень відстань до
вибраного краю (горизонту) до рівня та температури води та визначити її
температуру, яка вказується через декілька секунд після загорання світлодіода (поз.3. мал. 1 ) та появи звукового сигнала зумера. Показник
температури висвічується на табло (поз.6. мал. 1.).
Прилад застосовується при проведенні інженерних вишукувань та
промисловій експлуатації свердловин. Забезпечують можливість
визначати та контролювати рівень води в свердловинах при проведенні
гідрогеологічних робіт.
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2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика
Діапазон вимірювань, м
Діапазон вимірювання, оС
Точність вимірювань
Точність вимірювання, оС
Ціна поділки шкали
Елемент живлення
Умови експлуатації
Умови зберігання
Габарити, мм
Вага, г

Значення для приладів ВРВТ
50
100
150
0…50
0…100
0…150
0…50
±[12+0,006L] см, де L – глибина в см
± 1,0 оС
1,0 м
2 елементи типу ААА 1,5В
-20˚С …+ 50˚С, відносна вологість 75%
-20˚С …+ 50˚С, відносна вологість 75%
300х250х240
400х350х240
4200
4500
4800
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3 ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ ПРИЛАДІВ ВРВТ

Мал.1. Панель керування приладу типу ВРВТ

1.
2.
3.
4.

Кнопка живлення.
Світлодіод включення живлення.
Сигнальний світлодіод рівня води (синього кольору).
Електронне табло температури.
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4 СКЛАД ТА ПРИНЦИП ДІЇ ПРИЛАДІВ
Прилади складаються з переносного барабану з кабелем в корпусі
якого розташовані електронні блоки рівня та температури води. Кабель
має розмітку і має довжину в залежності від модифікації. В склад приладів
входять наступні пристрої:
 зонд-реєстратор рівня води;
 реєстратор температури води;
 блок аудіо і світло індикаторів;
 елементи живлення.
Принцип дії приладів з вимірювання рівня води оснований на
використанні електропровідності води. Прилад подає на один з
електродів датчика рівня води електричну напругу, при контакті
електродів датчика з поверхнею води електричний ланцюг замикається і
на табло вмикається сигнальний світло-діод та подається звуковий сигнал
зумера. Відстань до рівня води визначається по шкалі нанесеній на
електричному кабелі. За допомогою такого приладу можна виміряти
відстань від вибраного краю (горизонту) до рівня води.
Принцип дії приладів з вимірювання температури води оснований на
вимірюванні температури навколишнього середовища. Зонд-реєстратор
потрапляє у воду та поступово приймає температуру навколишнього
середовища (води), яка відображається на електронне табло.

5 ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
Перед початком роботи переконайтеся в працездатності приладу:
1. Натисніть кнопку "Рівень" (поз.1 мал.1) червоний світло діод повинен
загорітися.
2. Натисніть кнопку "Темп." (поз.5 мал.1) на електронному табло
термометра повинна висвітитись температура навколишнього
середовища, що означає готовність приладу до роботи;
3. Опустіть в ємність з водою зонд . Наявність звукового сигналу і
загоряння синього світло діода означає, що датчик рівня та температури
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води працює, а зміна показань температури навколишнього середовища
на температуру води означає що прилад працездатний.
Робота з приладом:
1. Встановити безпосередньої біля краю свердловини на рівні вибраної
нульової точки горизонту.
2. Увімкнути кнопку живлення 1 (мал.1), після чого на панелі приладу засвітиться світлодіод 2 (мал.1).
3. Повільно розмотуючи електричний кабель з нанесеною на ньому
шкалою опускати датчик у відкритий отвір свердловини.
4. В момент коли зумер 4 приладу подасть звуковий сигнал і на панелі
керування засвітиться світлодіод 3, припинити опускати датчик та
зафіксувати кабель у поточному положенні.
5. Визначити по нанесеній на кабель шкалі рівень води від
встановленого горизонту.
6. Увімкнути кнопку живлення термометра 5 (мал.1), після зупинки зміни
значень температури на ел. табло термометра 6 (мал.1) визначити
температуру води в свердловині.
7. Після визначення рівня води, змотати електричний кабель на котушку приладу за допомогою рукоятки, висушити датчик та закріпити
його за допомогою відповідного кріплення.

6 ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
6.1. Користуватися даним приладом дозволяється лише особам
повнолітнього віку, що прошли необхідні інструктажі з техніки безпеки на
об’єкті виконання робіт.
6.2. Забороняється використровувати прилад не за прямим
призначенням.
6.3. Забороняється використровувати для живлення приладу типи
елементів живлення відмінні від вказаних у п.2.
6.4. Не допускається проводити заміну елементів живлення при
увімкненій кнопці 1.
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6.5.
6.6.

Не допускається самостійний ремонт чи модернізація приладу.
Не допускається зберігати прилад в увімкненому стані.

7 ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ
7.1. У випадку коли після увімкнення кнопки 1 (мал.1) світло діод 2 не
засвічується, необхідно замінити елементи живлення. Для цього
необхідно викрутити гвинти кріплення панелі керування приладом зняти
її та здійснити заміну елементів живлення.
7.2. Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу,
елементи живлення необхідно витягти з приладу, щоб уникнути витікання
електроліту.
7.3. Зберігати прилад необхідно в упаковці виробника у сухому
місці, уникати ударів і падіння.

8 КОМПЛЕКТАЦІЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Електронний вимірювач рівня води ВРВТ– 1 шт.
Технічний паспорт – 1 шт.
Елементи живлення типу ААА – 2 шт.
Фіксатор датчика – 1 шт.
Фіксатор котушки – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

9 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Електронний вимірювач рівня та температури води ВРВТ-50 з
серійним номером _____ пройшов державну метрологічну атестацію
відповідно до ПМА 08 1/23-196-13 «Електронний вимірювач рівня та
температури води ВРВ. Програма та методика державної метрологічної
атестації». Свідоцтва про повірку засобу вимірювальної техніки від
__.__.__ №_____________, №_____________.
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10 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Гарантійний термін експлуатації приладу - 1 рік з дня продажу
(отримання покупцем) приладу, за умови дотримання споживачем
правил зберігання і експлуатації приладу.
Дата продажу: « » _________ 20

р.

Представник продавця: ___________________
(підпис)
Представник покупця: __________________
(підпис)
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