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Dešťovka 020 

Kompletní sada pro měření výšky 
hladiny v retenčních nádržích 
 
 
 
 

 

Přednosti 

► Snadná montáž bez nutnosti 

speciálního vybavení 

► Měření nezávislé na změnách 

atmosférického tlaku 

► Výška hladiny 0 … 200 cm H2O 

► Přesnost 0,5 % (chyba max. ± 1 cm) 

► 1 x relé (spínání čerpadla, ventilu, 

alarmu) 

► Napájení ze sítě (230 V) 

► Max. přetížení 10 m v. s. 

► Teplota okolí -10 … 70 °C 

Variantní provedení 

► 2 x relé (spínání čerpadla, ventilu, 

alarmu) 

 

 

 
 

 
Kompletní sada, navržená speciálně pro měření 

výšky hladiny dešťové vody v retenčních nádržích. 

Kombinace nerezového ponorného snímače hladiny, 

který zaručuje velmi přesné měření s vynikající 

dlouhodobou stabilitou a odolného displeje (IP 64) je 

ideálním řešením pro neustálý přehled o výšce 

hladiny dešťové vody ve Vaší nádrži. Integrovaný, 

jednoduše nastavitelný relé spínač poslouží jako 

ochrana čerpadla proti běhu na sucho, k ovládání 

ventilu nebo jako spouštěč alarmu. Pro ovládání více 

zařízení je možné objednat variantu se dvěma 

integrovanými spínači. 

 

 

 

 
 

Součásti sady Dešťovka 020 

Snímač hladiny OEM_18.605PRO DEST 

Jednotka displeje (verze standard) 1009883 

Jednotka displeje (verze 2x spínač) 1009884 

Přípojná krabice M686 5028513 

Kabel JYTY UV 20 m 1009882 

Síťový kabel 1009791 

     

 

Dešťová voda / filtrovaná odpadní voda 

nádrže na pitnou vodu 
nádrže na dešťovou vodu 
měření hladiny v otevřených nádržích 
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Vedle klasické Dešťovky máme také bezdrátovou variantu tohoto produktu. 
 
Bezdrátová sonda pro měření hloubky vody v nádrži nebo studni (až 10m hloubky s rozlišením 1cm) 

o Bateriové napájení 

o Dvě bezdrátově ovládaná relé v základní sadě (dosah až 200m dle prostředí) 

o Ovládání z aplikace v mobilním telefonu přes Bluetooth (Android) 

o Součást systému chytré domácnosti INELS 

 Kompatibilita s bezdrátovými actory systému INELS 

 Možnost vzdáleného ovládání a monitorování odkudkoliv prostřednictvím aplikace 

INELS 

 

 

 

 

 

Varianty sady Dešťovka 020 

Verze standard: DESTOVKA 

1x relé (kontakty 250 V AC, 4 A) 

1 relé, 3 vývodky PG7, vstup 4-20 mA, 3-místný displej červený, napájení 230 V AC, plastová 

nástěnná krabička 115x65x40mm s čirým víčkem, IP64 

Verze 2x spínač: DESTOVKA S 2SP 

2x relé (kontakty 250 V AC, 4 A) 

2 relé, 4 vývodky PG7, vstup 4-20 mA, 3-místný displej červený, napájení 230 V AC, plastová 

nástěnná krabička 115x65x40mm s čirým víčkem, IP64 


