
Szintkapcsolók

1. Úszószintkapcsoló nyitott tartályokhoz 3 fázisú
  

Nyitott tartályok telítettségének, folyadék-szintjének kontrolálására

  Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=272}

  2. Merülő úszószintkapcsoló szennyvízre
  

Vízszint szabályozására szolgál főleg szennyvízben, szuszpendálodott szilárd anyagot
tartalmazó szennyvízben, és turbulens vízben

  

Nedvességálló, higany nélküli SPDT kapcsolóval

  Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=273}
{product_snapshot:id=274}

  3. Úszószintkapcsoló vízre
  

Direkt szabályzású egyfázisú szivattyúkhoz használható, tiszta vagy szennyezett víz, bármely
sűrűségű savas vagy lúgos vizes oldat szintjének szabályzására

  

Nem használható keton és aromás szénhidrogénekre

  Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=275}
{product_snapshot:id=276}

  4. Úszószintkapcsoló agresszív közegekre 130°C-ig
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Szintkapcsolók

A működés biztonságának garantálása érdekében olyan területeken, ahol tűz vagy
robbanásveszély áll fenn, mint például üzemanyag tartályok vagy gyúlékony vagy
robbanásveszélyes gőzöket kipárolgó emésztőgödrök esetén, szükséges, hogy az úszót az
elektronikán keresztül Eex aktív biztonsági földeléshez kapcsoljuk.

  

A rendszer megvásárolható egyben, vagy egységenként, amely a következő elemekből áll:

    
    -  Úszó-szintkapcsoló  
    -  Szabályzó egység EA30 biztonsági földeléssel  
    -  EA30-as szabályzó egység 1 vagy 2 szintszabályzóval is beszerelhető  
    -  EA30-as biztonsági földelés nem szükséges, ha nincs robbanás veszély, ekkor az A96
szintkapcsolót közvetlenül az érzékelő tekercséhez lehet csatlakoztatni   

  Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=277}
{product_snapshot:id=278}

  5. Mágneses úszószintkapcsoló tartályhoz
  

Kis nyomású tartályok (max. 6 bar), mint például fertőtlenítő készülékek, autoklávok,
italautomaták, folyadékszintjének figyelésére, szabályozására 

  

A folyadék sűrűségének 0,7 től a 1.1 kg/dm3kell lennie 

  Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=279}

  6. Mágneses úszószintkapcsoló
  

A folyadékszint szabályzozására és megfigyelésére szolgál nyitott és nyomás alatti tartályoknál
10 barig
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Szintkapcsolók

A folyadék sűrűségének 0,9 től a 1.1 kg/dm3 kell lennie

  

Tartályok beüzemeléséhez használható, a feltöltő szivattyú ellenőrzésére vagy a folyadékszint
automatikus beállításához 

  Webáruházba található termékeink:
  

{product_snapshot:id=280}

  7. Elektromos szintkapcsolók szondával
  

Az elektromos szintkapcsoló az érzékelővel együtt alkalmas a vezető folyadékok szintjének
szabályzására, autoklávok, szivattyús rendszerek, gyorsgőz-fejlesztők, tartályok telítettségének,
szintjének szabályozásár

  

Két különböző elektromos szintkapcsoló van

      
    -  Elektromos szintkapcsoló folyamatos szabályozáshoz  
    -  Szintszabályozó manuális resettel  

  

  8. Szintszabályozókhoz illeszkedő szondák
  

Az A03 A04 típusú elektromos szintkapcsolókat a folyadék szintjének érzékeléséhez szonda
tokkal kell ellátni, amelyet a folyadék alapján kell kiválasztani az alábbiak szerint... 

  

EA18 és EA20 szondákat rozsdamentes acél elekródákkal Æ3,5 mm, standard hossz: 0,5m –
1m – 2m kell felszerelni.

  9. Szintkapcsoló (max. 16 Bar)
  

Tartályok, autoklávok, szivattyús rendszerek folyadékszintjének szabályozására
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Szintkapcsolók

  

A folyadékok sűrűségének 0.9-től 1.2 kg/dm3 között, viszkozitási értéknek 38 mm2/S alatt kell
lennie
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