Hệ thống chuyển đổi chêch lệch - Đầu đo mực nước ngập trong nước

Đo mực nước rất đáng tin cậy trong giám sát tự động đối với
các ứng dụng từ trạm bơm tới bể bùn.

RoHS directive : định hướng RoHS. Đối với các hoạt động xử lý nước và trạm bơm
Thân thiện với môi trường : SL-180C được thiết kê phục vụ định hướng RoHS
Độ chính xác +/- 0.2%
Hệ thống chuyển đổi chênh lệch rất tốt đối với phòng chống sét và có sức chịu đựng cao đối với các yếu tố
môi trường
Bảo dưỡng dễ dàng

Các đặc trưng kỹ thuật (Technical Specifications)
Khoảng đo

Có thể chọn từ 0 - 0.1m đến 0 – 40m

Vật liệu

Đầu đo : SUS316
Họp đàu nối : SMC*
Bộ chuyển đổi : ABS *

Độ chính xác

+/- 0.2% của khoảng đo (+/- 0.5% trong trường
hợp 0 – 0.8m)

Hiệu ứng nhiệt độ

+/- 0.015% của khoảng đo (+/- 0.05% trong
trường hợp 0 – 0.8m)

Cáp rỗng

Đường kính ngoài : 12mm
Bọc ngoài : nhựa dẻo chống
nhiệt

Khoảng nhiệt độ
vận hành

Đầu đo : -10 đến 50 độ C (không bị đóng băng)
Hộp roler : -5 đến 60 độ C hoặc -20 đến 80 độ C
(khoảng được bảo đảm là từ 0 đến 50 độ C)
Bộ chuyển đổi : từ -5 đến 60 độ C

Khối lượng

Đầu đo : khoảng 2.5kg
Hộp đầu nối: khoảng 0.9kg
Bộ chuyển đổi: khoảng
0.4kg

Tín hiệu đầu ra

DC 4 đến 20mA điện trở tải cho phép 850 ohms

Vượt tải cho phép

3m khi giá trị đo cực đại là 0.8m hoặc ít hơn
12m khi giá trị đo cực đại ở trong khoảng từ 0.8m
đến 3m
45m khi giá trị đo cực đại ở trong khoảng từ 12m
đến 40m

Nguồn điện

100 VAC, 50Hz/60Hz, hoặc
24 VDC

Chống sét

10 kV (mạch chống sét được đặt trong nguồn điện
và phần đầu ra)

Công suất

4 W tối đa

*Công ty có thể chế tạo hộp đầu nối dùng SUS304 cũng như hộp đầu nối đứng và vỏ đánh bóng theo yêu ầu của khách hàng
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