Sản phẩm mới. Đường kính nhỏ hơn. Đầu đo mực nước ngập trong nước

Nhỏ hơn và ngắn hơn ! Dùng để giám sát mực nước trong các hệ thống
cung cấp nước, giếng sâu và điều hành hoạt động bơm

•
•
•

Đầu đo SL-232B tiến hành thuận tiện các đo đạc mực nước ở giếng, hồ chứa điều phối, sông, v.v…
Đo áp suất cột nước sử dụng đầu cảm ứng bán dẫn rồi chuyển đổi thành tín hiệu điện sau đó truyền đi
theo hai dây dẫn.
SL-232B cũng sử dụng cáp rỗng để bù lại các dao động trong áp suất khí quyển

Các tính chất của sản phẩm:
-

Duy trì độ chính xác cao, thời gian đo đạc dài
Cấu trúc đúc đơn giản rất dễ lắp đặt. Đầu đo SL-232B có thể được đưa vào một ống dẫn đường kính 25mm để lắp đặt.
Có thể sử dụng nguồn điện thông thường vì đầu đo SL-232B đưa ra tín hiệu đo kiểm (4 đến 20mA DC)

Các đặc trưng (Specifications):
Đầu đo SL-232B
Dải đo

0 đến 10m, 0 đến 20m, 0 đến 50m

Vượt tải cho phép

Gấp 2 lần tốc độ đầu cảm ứng

Đầu cảm biến

Đo sức căng bán dẫn

Nguồn điện

16 đến 30 VDC (nên dùng 24 VDC)

Đầu ra

4 đén 20 mA DC

Độ chính xác

+/-0.25%

Đặc trưng nhiệt độ

+/-0.05%FC (điểm không, mở rộng)

Khoảng nhiệt độ vận hành

-5 đến +50 độ C (không bị đóng băng)

Thân máy

SUS316

Khối lượng

Khoảng 170g

Cáp rỗng (được cung cấp theo sản phẩm)
Bán kính cong tối thiểu

200 mm

Vật liệu bên ngoài

Nhựa dẻo

Đường kính bên ngoài

Khoảng 8mm

Khối lượng

Khoảng 55g/m
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