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Kundspecifika doppsonder ger kostnads- och konkurrensfördelar

First Sensor AG erbjuder många olika möjligheter för kundspecifik anpassning av sitt omfattande sortiment av hydrostatiska doppsonder för nivåmätning från Sensortechnics. Det kan handla om särskilda tryckområden, kalibreringar och elektriska utgångssignaler, samt speciella material för sensorhus, sensorelement, packningar och sondkablar. De snabba och kostnadseffektiva sensoranpassningarna från First Sensor ger OEM-kunder kortare utvecklingstider och konkurrensfördelar tack vare innovativa produkter.

First Sensors hydrostatiska doppsonder bygger antingen på långtidsstabila tryckmätceller av rostfritt stål eller keramik med mätområden från 50 mbar (0,5 mH2O). Nivåsensorerna garanterar hög mediekompatibilitet för många korrosiva och aggressiva vätskor. Infällda versioner är lämpliga för viskösa vätskor. Särskilda beläggningar ger ytterligare skydd för särskilt kärva omgivningsförhållanden (t.ex. Parylene). Sensorhusen kan väljas mycket robusta eller slanka med en yttre diameter på endast 21,8 mm för pejlrör och tankar med mycket små öppningar. Husmaterialet består av rostfritt stål eller PPS-plast och kan som tillval även väljas med titan. Alla vanliga ström- och spänningsutgångssignaler (4...20 mA, 0…20 mA, 0...10 V, 1...6 V etc.) kan användas. First Sensor erbjuder även digitala gränssnitt (RS-232, RS-485 etc.), temperaturutgångar samt sensorer med HART-protokoll och ATEX-tillstånd. Versioner med 3 V-spänningsförsörjning är lämpliga för batteridrivna tillämpningar.

De kundspecifika doppsondernas viktigaste funktioner är:

– Tryckmätceller av rostfritt stål eller keramik.
– Mätområde från 50 mbar (0,5 mH2O).
– Ström- eller spänningsutgångssignaler, digitala gränssnitt.
– Hus av rostfritt stål eller PPS-plast.

Sensortechnics kundspecifika doppsonder från First Sensor passar utmärkt för fjärravläsning av tankinnehåll, nivåmätning av flytande bränslen samt nivåövervakning i borrbrunnar, vattentankar eller inom vattenrening och vattenförsörjning.
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