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Кол. Описание
1 Име на продукта: Level transmitter

Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 98991645

Трансмитерът на налягане SITRANS LH100 е потопяем сензор за хидростатично измерване на ниво.
Трансмитерът на налягане измерва нивата на течности в резервоари, контейнери, канали и язовири и, следователно, се
използва предимно в приложения за питейни и отпадъчни води.

SITRANS LH100 се предлага за различни диапазони на измерване и може да бъде с опция за взривозащитеност.
За по-прост монтаж се предлагат като аксесоари присъединителна кутия и държач на кабела.
Здрав и компактен, благодарение на керамичния си сензор, SITRANS LH100 е особено подходящ за груби среди.
Капачката предпазва мембраната от външни влияния. Поради малките размери, е възможен монтаж в тръби с вътрешен
диаметър 1”.
Трансмитерите на налягане SITRANS LH100 могат да се използват за множество приложения, включително:
• Водоснабдяване/ пренос на отпадъчни води
• Съоръжения за питейна вода
• Съдове без налягане/отворени съдове и кладенци

Течност:
Диапазон на температурата на течността: -10 .. 80 °C

Технически:
Одобрения върху типовата табелка: CE,EAC
Функционалност при относително налягане = Да/Не: ДА
Диапазон за измерване нивото на водата: 0-5 m
Изходен сигнал: 4-20 mA, 2-жилна линия

Материали:
Корпус: Неръждаема стомана

AISI 316L
Гарнитура: FPM
Обвивка на кабела: PE-HD

Инсталиране:
Диапазон на околната температура: -10 .. 80 °C

Електрич. данни:
Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP68
Включен е кабел (Да/Не): ДА
Дължина на кабела: 10 m
Минимално номинално постоянно напрежение: 10.00 V
Максимално номинално постоянно напрежение: 33.00 V

Други:
Нетно тегло: 0.45 kg
Брутно тегло: 0.75 kg
Обем за спедиране: 0.009 m³
Датски VVS номер: 391510010
Страна на произход: CH
Митнически тарифен номер: 90261029
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Описание Стойност
Обща информация:

Име на продукт: Level transmitter SITRANS LH100
0-5m c10m STD

Продукт No.: 98991645
EAN номер: 5712604818503
Технически:
Одобрения върху типовата табелка: CE,EAC

Функционалност при относително
налягане = Да/Не: ДА

Диапазон за измерване нивото на
водата: 0-5 m

Изходен сигнал: 4-20 mA, 2-жилна линия
Материали:
Корпус: Неръждаема стомана
Корпус: AISI 316L
Гарнитура: FPM
Обвивка на кабела: PE-HD
Инсталиране:
Диапазон на околната температура: -10 .. 80 °C

Течност:
Диапазон на температурата на
течността: -10 .. 80 °C

Електрич. данни:
Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP68
Включен е кабел (Да/Не): ДА
Дължина на кабела: 10 m
Минимално номинално постоянно
напрежение: 10.00 V

Максимално номинално постоянно
напрежение: 33.00 V

Други:
Нетно тегло: 0.45 kg
Брутно тегло: 0.75 kg
Обем за спедиране: 0.009 m³
Датски VVS номер: 391510010
Страна на произход: CH
Митнически тарифен номер: 90261029
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