Akcesoria dla wy³¹czników nadzorczych - POZIOMOWE SONDY SHR
Poziomowa sonda SHR-1-M - mosiê¿na sonda

Poziomowa sonda SHR-1-N - nierdzewna sonda

t sondy przeznaczone do monitorowania zatopienia
t elektroda o œrednicy 4 mm jest umieszczona w obudowie z plastyku, który jest opatrzony w 12 mm gwint z nakrêtk¹
t mo¿liwoœæ mocowania do deski albo do uchwytu
t przewód pod³¹cza siê do trzonka, jest równie¿ rurka izolacyjna kontrakcyjna dla izolacji miejsca pod³¹czenia
2
t maks. przekrój po pod³¹czeniu przewodu: 2.5 mm

t instalacja: po pod³¹czeniu kabla do sondy aplikujemy kontrakcyjn¹ rurke izolacyjn¹ przez kabel na sondê, rozgrzejemy
sond¹ kontrakcje hermetycznie zamkniete po³¹czenie sondy z kablem

t waga: 10 g
O
t temperatura robocza: - 25...+60 C

SHR-1-M

SHR-1-N

t ca³kowita d³ugoœæ sondy: 65.5 mm

Poziomowa sonda SHR-2
t sonda detekcyjna jest elektrod¹, która w po³¹czeniu z odpowiednim urz¹dzeniem s³u¿y do detekcji poziomów
np. w studniach, odwiertach, zbiornikach

O
t przeznaczone do u¿ycia w p³ynach przewodz¹cych elekt. i mechanicz. zanieczyszczonych w granicach temperatur : +1...+80 C

t nierdzewna eletroda wstawiona do obudowy PVC, przeznaczona jest do powieszenia albo mocowania uchwytem na œcianie
zbiornika

t dla prawid³owej funkcji sondy jest niezbêdne zabezpieczenie, aby elektroda sondy by³a czysta i pozbawiona nieczystoœci, które by
mog³y zabraniaæ styku elektrody z p³ynem. W przypadku zanieczyszczenia elektr. mog³oby dojœæ do nieprawid³owej funkcji sondy

2
t maksimalny przekrój pod³¹czanego przewodu: 2.5 mm , zalecany przewód: ÖLFLON FEP 1x1.0 BK

t instalacja:

- ¿y³a przewodu pod³¹cza siê zakrêceniem dwiema mosiê¿nymi œrubamy do nierdzewnej elektrody
- przewód jest uszczelniony rurk¹ izolacyjn¹ Pg7 ze stopniem ochrony obudowy IP 68

t waga: 49 g
t wymiary: maks. œrednica 21 mm, d³ugoœæ 96 mm

SHR-2 w roz³o¿onym stanie

Poziomowa sonda SHR-3
t nierdzewna sonda przeznaczona do u¿ycia dla wymagaj¹cych i przemys³owych œrodowisk, przeznaczona do zakrêcenia
œciany albo pokrywy zbiornika

t sonda instaluje siê w poziomowej, pionowej pozycji lub w skoœnej z boku zbiornika albo do pokrywy. Instalacja realizuje siê

za pomocy nawarki albo umacniaj¹cej nakrêtki. Do zakrêcenia mo¿na u¿yæ klucz 24mm. Moment doci¹gniêcia wybiera siê ze
wzglêdu na u¿yt¹ uszczelkê a nadciœnienie robocze w zbiorniku.

t z sondy jest wyprowadzony jeden pod³¹czaj¹cy kabel - d³ugoœæ 3 m, który jest w sondzie po³¹czony do elektrody i tulejki sondy
2
t pod³¹czaj¹cy kabel jest dwu-¿y³owy PVC 2 x 0.75 mm , pod³¹czenie ¿y³: br¹zowa - elektroda, niebieska - tulejka czujnika
t gwint pod³¹czenia M18x1.5

t stopieñ ochrony obudowy IP 67
t waga czujnika bez kabla: 100 g
t przestrzeñ robocza (EN 60079-10): przestrzeñ bez niebezpieczeñstwa wybuchu, temperatura w miejscu po³¹czenia
gwintowego maks. 95 OC, odpornoœæ ciœnieniowa: przy 25 OC 4 MPa, przy 95 OC 1.5 MPa

t materia³: tulejka elektrody: nierdzewna W.Nr. 1.4301, izolacyjna wk³adka elektrody: PTFE,
wnêtrze: samogasz¹ca epoksydowa ¿ywica

Wymiary:
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