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Conjunt d’elèctrodes per al control de nivell en líquids conductors.

Aplicable en dipòsits amb pressió i temperatura. Alimentària o farmacèutica.

Inox AISI316 (1.4401)

Inox AISI316 (1.4401). Ø5 mm. Opcional Titani.

El nombre d’elèctrodes depèn de la funció de control de nivell que es realitzarà. Consulti les

característiques específiques de cada relé de nivell.

1000 mm.

Tots els elèctrodes es subministren a la mateixa mida. Per establir els punts de detecció del

nivell, tall cada elèctrode a l’altura desitjada en cada cas. Recordeu que l’elèctrode comú o de

referència ha de ser d’igual o major longitud que qualsevol de la resta.

Tap roscat 1“1/2 G. Inox AISI316 (1.4401).

Veure apartat “Composició de la referència“ per a altres opcions de connexió a procés.

Caixa de connexions. PBT. Ø58 x 80 mm.

+100 ºC

Atmosfèrica

Es poden subministrar amb recobriment protector de PTFE per assegurar la detecció en els

punts establerts.

IP67

Relés de nivell per a líquids conductors: famílies de relés PN, DN i SN (veure pàgina següent).

DISIBEINT ELECTRONIC SL no es fa responsable del comportament elèctric d’aquests

elèctrodes si s’empren relés controladors d’altres fabricants.

ELÈCTRODES

CONDUCTIUS

Descripció

Material del cos

Elèctrode

Longitud elèctrode

Connexió a procés

Connexió elèctrica

Temperatura màxima

Pressió

Recobriment elèctrodes

Protecció

Utilitzables amb

Advertiment

Composició de

la refèrencia
Nº Elèctrodes

Separador d’elèctrodes

NR.SEP/P - PVC - Vermell

Protector de sobretensions a la línia de sondes

PS3 - Noryl (caixa) - Gris clar

Per compondre una referència, seleccionar una opció de cadascuna de
les columnes. Exemple: NTBI 1”1/2 2E

(amb recobriment)
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