
RFnivo® 3000

Bezpieczeństwo na Plus

Pokrycie antykorozyjne
                    - Następna generacja



Nowy RFnivo®3100 z 
sondą pokrytą w całości PFA:

• Pokrycie w pełni antykorozyjne w wersji premium
• Wysoka czułość, nawet na pył
• Cała sonda mająca kontakt z agresywnym  

medium jest na nie odporna
• Wydłużka sondy również pokryta teflonem,  

zabezpieczona przed korozją, oblepianiem  
i abrazją 

• Odporny na wysokie temperatury procesu
• Odporny na ciśnienie procesowe do 25 bar

W zestawie z nowym RFnivo®      
dostajesz jego wyjątkowe cechy:

• Automatyczną kalibrację
• Najniższą stałą dielektryczną od 1,5
• Przyjazny wyświetlacz
• Automatyczną diagnostykę
• Technologię „aktywnej osłony”

Elektrownia na torf

Elektrownie stawiają bardzo wysokie wymagania sygnalizatorom poziomu, gdyż muszą one pracować w środowisku gazów 
agresywnych, jak: tlenki siarki, metale ciężkie czy kwasy. Urządzenia sygnalizujące poziom pyłu w procesie oczyszczania spalin 
muszą być wyjątkowo odporne, aby mogły pracować odpowiednio długo i niezawodnie. Niezwykle często elektrownie ponoszą 
ogromne koszty związane z serwisem tych urządzeń lub ich częstą wymianą, gdyż sondy nie są w stanie sprostać wymaganiom 
środowiska pracy. Dużym problemem jest krótka żywotność i awaryjność. To są główne problemy z którymi borykają się nie tylko 
procesy oczyszczania spalin, ale też aplikacje biomasy czy torfu.

Z przeznaczeniem na te bardzo 
wymagające aplikacje UWT stworzyło 

nowy pojemnościowy sygnalizator poziomu. 

* Już dziś zamów urządzenie testowe!

e-mail: office@rekordsa.pl
tel. 22/ 759 85 88 lub 98
fax. 22/ 759 62 97

RFnivo® 3100 w osłonie antykorozyjnej 
- wyjątkowo wytrzymałe rozwiązanie dla 
aplikacji oczyszczania spalin

Biogazownia

Spalarnia śmieci

Przykłady zastosowań  pojemnościowego 
sygnalizatora poziomu RFnivo® 3100 w osłonie 
antykorozyjnej w procesie oczyszczania spalin:

PRZETESTUJ GO 
JUŻ DZIŚ!

Elementy urządzenia odporne na korozję:
 Wydłużka sondy pokryta w całości Teflon® PFA
 Przyłącze gwintowe pokryte Teflon® PTFE

PTFE

PFA Teflon ®
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UWT - Twój partner na przyszłość

Nowy RFnivo® w wykonaniu antykorozyjnym 
to rozwiązanie, na którym możesz polegać




