Tehnologie de măsurare
extrem de simplă și fiabilă

Soluții cu senzori de nivel cu paletă rotativă

Rotonivo®
Experienț
ă de 40
ani

• Sursă de alimentare universală
• Temperatura în proces:
-40°C - +1100°C
• Sensibilitate reglabilă
• Indicator de alarma
• Certificat SIL2 la RN6000
• Opțional cu certificat EHEDG

Întrerupător de nivel cu paletă rotativă
Detectarea și măsurarea nivelului în majoritatea silozurilor și rezervoarelor este esențială pentru a evita supraîncărcarea
și pentru a reduce timpii de întrerupere la producții. UWT oferă o gamă largă de întrerupătoare cu palete rotative de
înaltă calitate pentru a rezolva sarcinile de detectare a nivelului diferitelor procese de operare. Senzorii funcționează
excepțional de bine într-o varietate largă de mediu de operare industriale.
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Senzorul de nivel Rotonivo se poate utiliza la măsurarea capacității de încărcare a rezervoarelor, tancurilor, silozurilor de depozitare la aproape
toate materiale solide. Datorită principiului simplu de măsurare electromecanică, este ușor să se încadreze în condiții de funcționare extreme.
Utilizarea tipică a instrumentului este protecția de supra-umplere și detectarea nivelului minim în rezervoare.

Întrerupătoare cu paletă rotativă:
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Caracteristici speciale:
•
sursă de alimentare universală
•
semnalizare de eroare
•
opțiuni de configurare extinse
•
design modular
•
model robust
•
lungime variabilă
•
sensibilitate reglabilă (>15g/l)
•
poate fi etichetat cu etichetă
proprie
Oferă soluții:
•
la temperaturi extreme de
funcționare
-40°C până la +1100°C
•
în medii agresive și abrazive
•
pentru materiale ușoare, cum ar
fi spuma din polistiren
•
mediu cu praf
•
în medii explozive
•
la încărcări mecanice grele
•
pentru materiale predispuse la
încărcare electrostatică
Securitate:
•
oferă toate certificatele
internaționale de conformitate
pentru utilizarea în medii
explozive de gaze și praf în
zone periculoase
•
RN 6000 este primul comutator
de nivel rotativ din lume care
îndeplinește cerințele conform
SIL 2
•
se produce cu o carcasă
rezistentă la presiune și un grad
ridict de siguranță

Vă rugăm să nu ezitați să contactați

produs de
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colegii noștri specialiști pentru cotațiile

compact
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și comenzile dumneavoastră:
office@electromascom.ro

