
RFnivo 8000 Pojemnościowy
sygnalizator poziomu cieczy
firmy UWT

RF 8000 to najnowszy, progowy sygnalizator poziomu cieczy. Urządzenie reaguje na zmianę pojemności na
sondzie, poprzez odczyt zmiany częstotliwości oscylacji. Wbudowana technologia aktywnej osłony „Active
Shield” zapewnia wysoką skuteczność nawet w przypadku mediów oklejających.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA:

Wszystkich rodzajów cieczy, również bardzo lepkich



Wysokiego ciśnienia i temperatury procesu
Obecności wibracji
Mediów agresywnych dzięki odporności na korozję
Wymogu wysokich standardów bezpieczeństwa
Aplikacji sanitarnych – wersja Hygiene
Strefy zagrożonej wybuchem
Aplikacji rozdziału faz

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Elektronika w szczelnej obudowie
Wysoka czułość (niska stała dielektryczna DK ≥ 1.5)
Brak wpływu ścianki zbiornika na pracę
Cyfrowa elektronika z komunikacją Prifibus PA, zintegrowanym wyświetlaczem i menu
Programowalna elektronika
Wykonanie na wysokie ciśnienie do 35 bar
Temperatura pracy: od -40°C do +400°C
Przedłużka prętowa lub metalowa linka (do 25m)
Sonda zabezpieczona ESD
Certyfikat WHG

 

 

 



Dane techniczne

Obudowa Aluminium malowane proszkowo, IP68/ NEMA 4

Certyfikaty ATEX, FM/CSA, TR-CU, INMETRO, WHG

Długość wydłużki Wersja z prętem                     max. 1m
Wersja z linką                          max. 25m

Zakres temperatur
procesu

-40ºC do +400ºC
(-40ºF do +752ºF)

Zakres ciśnienia -1 do +35 bar (-14,5 do +507,6 psi)

Czułość Wartość stałej dielektrycznej DK ≥ 1,5

Zasilanie 12..250V AC/DC Przekaźnik SPDT/ półprzewodnikowy
12..30V DC Komunikacja Profibus PA/ przekaźnik półprzewodnikowy

Przyłącze procesowe ≥ NPT ¾” , R ¾” , G ¾” 
różne kołnierze

Materiał przyłącza 
procesowego 1.4404 (316L)

Materiał sondy
1.4404 (316L), izolator PEEK, pokryta PFA,
zwilżane uszczelnienia FKM lub FFKM
wersja wysokotemperaturowa z izolatorem ceramicznym

Wyjście sygnału FSH/ FSL integralne, przełączalne

Opóźnienie sygnału Nastawne opóźnienie zadziałania

 

Wersje

RF 8100 Standardowa wersja z
prętem RF 8100 Standrdowa wersja z linką

Sygnalizator poziomu maksymalnego,
minimalnego lub zadanego.
Wydłużka prętowa, opcjonalnie
przyłącze zaciskowe. Montaż pionowy,
poziomy lub pod kątem.

Sygnalizator poziomu maksymalnego,
minimalnego lub zadanego. Wydłużka
linkowa do 25m. Montaż pionowy.



 

RF 8200 Wersja temperaturowa z
prętem

RF 8200 Standardowa wersja z
linką

Sygnalizator poziomu maksymalnego,
minimalnego lub zadanego. Wydłużka
prętowa, opcjonalnie przyłącze
zaciskowe. Montaż pionowy, poziomy lub
pod kątem.

Sygnalizator poziomu maksymalnego,
minimalnego lub zadanego. Wydłużka
linkowa do 25m, opcjonalnie przyłącze
zaciskowe. Montaż pionowy.



 

 

 

 

 

 

 

 


