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Klantspecifieke duiksondes bieden kosten- en concurrentievoordelen
First Sensor AG biedt legio mogelijkheden wat betreft de klantspecifieke aanpassing van het omvangrijke aanbod aan hydrostatische Sensortechnics-duiksondes voor vloeistofpeilmetingen. Hierbij kan het gaan om speciale drukbereiken, kalibraties en elektrische uitgangssignalen, maar ook om speciale materialen voor de sensorbehuizing, het sensorelement, afdichtingen en de sondekabel. Door de snelle en voordelige sensoraanpassingen van First Sensor is het voor de OEM-klant mogelijk om verkorte ontwikkelingstijden te realiseren en concurrentievoordeel te behalen door innovatieve producten te leveren.

De hydrostatische duiksondes van First Sensor kunnen worden opgebouwd uit langdurig stabiele drukmeetcellen van edelstaal of keramiek, die meetbereiken vanaf 50 mbar (0,5 mH2O) hebben. De peilmetingssensors waarborgen een hoge mediumverdraagzaamheid van veel verschillende corrosieve en agressieve vloeistoffen. Versies voor bevestiging aan de voorzijde zijn geschikt voor viskeuze media. De speciale lagen (van bijvoorbeeld paryleen) bieden extra bescherming in uitzonderlijk zware omgevingen. De sensorbehuizing kan naar wens met een uiterst robuust of juist een zeer slank ontwerp worden geleverd, met een buitendiameter van slechts 21,8 mm voor peilbuizen en tanks met zeer kleine openingen. De materialen van de behuizing zijn edelstaal of PPS-kunststof. Optioneel kan ook titanium worden gebruikt. Alle gangbare stroom- en spanningsuitgangssignalen (4...20 mA, 0…20 mA, 0...10 V, 1...6 V, enzovoort) zijn leverbaar. Optioneel biedt First Sensor digitale interfaces (RS-232, RS-485, enzovoort), temperatuuruitgangen en sensors met HART-protocol en ATEX-goedkeuring. Versies met 3 V-voeding zijn uiterst geschikt voor batterijaangedreven toepassingen.

De belangrijkste kenmerken van de klantspecifieke duiksondes:
- Drukmeetcellen van edelstaal of keramiek
- Meetbereiken vanaf 50 mbar (0,5 mH2O)
- Stroom- of spanningsuitgangssignalen, digitale interfaces
- Behuizing van edelstaal of PPS-kunststof

Klantspecifieke Sensortechnics-duiksondes van First Sensor zijn buitengewoon geschikt voor de externe indicatie van tankinhoud, het meten van het peil van vloeibare bedrijfsstoffen en de piekbewaking in putten, waterreservoirs of in de waterbehandeling en watervoorziening.
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