Poplach / Ochrana, Hladina

Ruční měřicí přístroje

3-pólový snímač pro kontrolu hladiny (konduktivní)

Zobrazovače / Regulátory

3-pólový snímač pro kontrolu hladiny (konduktivní)

MOŽNÉ ZKRÁTIT

Loggery / BUS systémy

MOŽNÉ ZKRÁTIT

horní úroveň

dolní úroveň

GNS-3P

GNS-3P-SLV

• pro všechny průmyslové aplikace
• poplach, regulace stavu hladiny a dávkování
• volba potažení teflonem
• ve spojení s řídicí jednotkou (ALSCHU 300, ALSCHU 485 OE / 3P nebo MINAL) velmi
přesný kontrolní systém

GNS-3P-SLK

Technické údaje:

GNS-3P-SLE

Elektrické připojení:
Spínací rozpětí:
Rozměry:
délka elektrod:
průměr elektrod:
box elektroniky:
Rozsah dodávky:

3
150 mm, jiné délky na dotaz
elektrody lze zkrátit na požadovanou délku, pokud je
třeba přizpůsobit je místním podmínkám
2 m kabelové připojení
10 mm
150 mm
3 mm
55 x 35 mm (š x v)
přístroj, návod k obsluze

Volby:

obj. č. 603172
3 elektrody potažené materiálem PTFE
• agresivní elektricky vodivé kapaliny

Všeobecně:
• potažené elektrody
• robustní zatěsněná konstrukce
• poplach, regulace stavu hladiny a dávkování
• ve spojení s řídicí jednotkou (ALSCHU 300, ALSCHU 485 OE / 3P) velmi přesný
kontrolní systém

Technické údaje:
Počet elektrod:
Délka elektrod:

jiné délky elektrod
potažení elektrod teflonem
pouze špičky zůstávají bez ochrany (měření mořské vody, ...)

Elektrické připojení:

Určen pro:

Procesní připojení:
Tlak max.:
Teplota max.:
Stupeň krytí:
Rozměry:

ALSCHU 300 FG, ALSCHU 300 SP, ALSCHU 485 OE / 3P

Snímače teploty

Počet elektrod:
Délka elektrod:

obj. č. 604016
3 elektrody potažené materiálem Kynar
• potravinářský průmysl
• chemický průmysl

Rozsah dodávky:

3
500 mm, jiné délky na dotaz
elektrody lze zkrátit na požadovanou délku, pokud je
třeba přizpůsobit je místním podmínkám
úhlový konektor
dle EN 175301-803/A
G 1“, polypropylen
6 bar
+100 °C
IP65
SW: 40 mm
A: 68 mm
B: 20 mm
L: 500 mm

Simulátory

Všeobecně:

Měřicí převodníky

obj. č. 604786
3 elektrody potažené materiálem Polyolefin
• chladicí voda
• všechny elektricky vodivé kapaliny

Poplach / Ochrana, Hladina

obj. č. 603170
3-pólový snímač hladiny

přístroj, návod k obsluze

určen pro:
ALSCHU 300 FG, ALSCHU 300 SP, ALSCHU 485 OE / 3P
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