
 
 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 

SSR-27 ve SSR-37 aynı aile içerisinde yer alan ve temelde buhar 
kazanlarının kontrolü için tasarlanmış cihazlardır. SSR-27, SSR-37'den farklı 
olarak alt depo kontrol uçlarına sahip değildir. SSR-27 tek su tankını, SSR-37 
ise 2 adet su tankını kontrol edebilir. 
 

2. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI 
  

SSR-27 veya SSR-37 şekilde gösterilen bağlantı şemasına göre devreye 
bağlanmalıdır. Sistem temelde tek fazlı olmasına rağmen pompa motorunun 
veya rezistansın 3 fazlı olması durumunda 3 fazlı olarak da 
kullanılabilmektedir. Bu durumda pompa ve motor SSR-27/SSR-37 cihazına 
kontaktör ile bağlanmalıdır. Alt depo ve buhar kazanı gövdeleri 
topraklanmalıdır. Toprak hattı yoksa nötür hattına bağlanmalıdır.  
Çalışma şu şekildedir; sisteme enerji uygulandığında buhar kazanı 
içerisindeki sıvı seviyesi kontrol edilir ve seviye, rezistans elektrodunun 
üstünde ise rezistans çalıştırılır. Sıvı seviyesinin depo elektrodunun altına 
düşmesi durumunda cihaz pompayı çalıştırır ve alt depodan suyu buhar 
kazanına aktarır. Pompa motoru, sıvı seviyesi depo elektroduna ulaşana kadar 
çalıştırılır. SSR-27'den farklı olarak SSR-37 ayrıca alt deponun sıvı 
seviyesini de kontrol eden bir elektroda sahiptir. Böylece alt depodaki sıvı 
seviyesi elektrodun altına düşerse pompa motorunun ve rezistansın enerjileri 
kesilerek sistem korunur. 
 

3. BAĞLANTI ŞEMALARI 
 

 
 
 
                               Şekil -1 SSR-27 Bağlantı Şeması 
 

 
 

 
 

Şekil -2 SSR-37 Bağlantı Şeması 

 
       4.    TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
Çalışma Gerilimi (Un) 220VAC  1Faz + 1Nötr                      

(Özel üretimlerde çalışma gerilimi ürün 
etiketinde belirtilmiştir) 

Çalışma Aralığı (0.8-1.2)xUn 
Çalışma Frekansı 50/60 Hz 
Kontak çıkışı 250VAC-5A 
Elektrod Direnci 10K ohm – 50K ohm 
Bağlantı Şekli Raya montaj 
Koruma Sınıfı IP 20 
Plastik Materyal V0 yanmaz   
Çalışma Sıcaklığı   -25oC … +65oC 
Ağırlık SSR-27: 280 gr.,  SSR-37: 295 gr. 

 

        5.    KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
 

Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulması gerekir; 
 

• Cihaz bağlanırken bütün enerjiyi kesiniz. 
• Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. 
• Bağlantıları, bağlantı şemasına göre kontrol ediniz. 
• Arızalı cihazlar sadece yetkili bayii veya üretici tarafından tamir  
     edilmelidir. 

Bu şartlara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu 
şartların dikkate alınmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan üretici firma veya 
yetkili satıcı sorumlu değildir. 

 

       6.    MEKANİK BOYUTLAR  
 

 
 

 
 

MKR-F 
 

SSR-27/SSR-37 
Sıvı Seviye Röleleri 

HANEL ELEKTRONIK SAN. VE TIC. 
Merkez Mah. Hakimiyet Cad. 122. Sk. No:14/A-B Yakuplu Beylikdüzü - ISTANBUL 

Tel: 0 212 879 07 74 Faks: 0 212 879 07 78 
Web: www.hanel.com.tr E-Posta : hanel@hanel.com.tr 

 


