
Płynowskazy - wskaźniki
poziomu cieczy firmy Intra
Automation

Rurowy SBG - 1

Używany do obserwacji poziomu cieczy
Na niskie temperatury i ciśnienie

Refleksometryczny SRG - 1, 2, 3, 4

Używany do kontroli poziomu wielu cieczy, wykorzystujący zjawisko odbicia światła
Na wysokie temperatury i ciśnienie
Nieodpowiedni do zastosowań na ciągi pary wodnej.

Przezroczysty STG - 1, 2, 3, 4

Używany do kontroli poziomu fluidów
Na wysokie temperatury i ciśnienie
Na ciągi parowe ze względu na przechodzenie światła

Luminescencyjny STG - IL

Używany do kontroli poziomu fluidów w ciemnych pomieszczeniach i w nocy
Dostępny w wykonaniu przeciwwybuchowym i odpornym na warunki atmosferyczne
(przeciwwybuchowy: KOSHA I Exd II B + H2 T5 & CENELEC / EExd II B + H2 T4. lP66; odporny na
warunki atmosferyczne)

Płaski, samozamykający się na aplikacje morskie SRG - 1SM

Używany do kontroli poziomu w zbiornikach olejowych na statkach
Niewielka masa

Specjalne wykonanie:

Wykonanie z rozszerzoną komorą (SRLG, STLG) na wysoką lepkość i duży ciężar właściwy



Wykonanie przeciwzamrożeniowe (SRNG, STNG) do zastosowań w ujemnych temperaturach
Wykonanie z płaszczem grzewczym lub chłodzącym (SRJG, STJG) do kontroli poziomu cieczy w stanie
ciekłym po podgrzaniu / schłodzeniu zgodnie z właściwościami medium.

Zatwierdzenia / certyfikaty:

Dla modelu STG-IL są dostępne następujące certyfikaty przeciwwybuchowości.

Zatwierdzenia FM dla:

Strefa 1 i 2
Klasy I, Grup B,C,D
Klasy II, Grup E, F, G
Klasy III, Grup Typu 4

Powyższe urządzenia dostępne są w wykonaniu ze stali węglowej, nierdzewnej & Alloy oraz tytanu. Inne
dostępne na życzenie.

 

Wskaźnik poziomu wody w walczaku

Seria SEL - G może być używana wszędzie tam, gdzie poziom fluidu musi być monitorowany, wskazywany
i kontrolowany w sposób pewny, w wysokiej temperaturze i ciśnieniu oraz przy obecności pary.

1. SEL - G300B

Używany w przypadku ekstremalnie wysokich temperatur i ciśnienia
Łatwy w obsłudze

2. SEL - G200B

Używany w niskich i średnich temperaturach (<200ºC)
Seria SEL - S jest używana do obserwacji i zdalnego wskazywania poziomu cieczy na potrzeby systemu
kontroli poziomu.
Używana do wskazywania & kontroli poziomu cieczy w określonych punktach
Na ciecze o wysokiej temperaturze i ciśnieniu
Sygnalizatory poziomu mogą być dowolnie dodawane i usuwane

 

Przezroczysty, dwukolorowy wskaźnik poziomu

Przezroczysty, dwukolorowy

Używany do kontroli poziomu wody w walczakach pary wodnej.

Dwukolorowy, wieloportowy

Do zastosowań na parę i bardzo wysokie ciśnienia
(5 ÷7) oddzielnych sekcji wizualizacyjnych dla zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa walczaka.

 

 


