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Elektronisk niveaumåler, model OCIO 

• Nøjagtighed +/- 1 % 

• 2 indbyggede alarmpunkter 

• Kan bruges i tanke med højde/diameter op til 4 meter

• Udlæsning på display i volumen, procent eller højde

• Kan leveres i GSM udgave og for tilslutning til PC

• Mulighed for 4-20 mA udgangssignal

 

Elektronisk niveaumåler model DA 

• Rustfri analog tryktransmitter, 4-20 mA

• 0, 2 eller 4 programmerbare alarmpunkter

• Koblingsboks med trykudligning 

• Display med udlæsning i liter og 4-

• Kan tilsluttes ekstern alarmenhed 

 

Pejlestokke med sølvtryk på sort baggrund for let aflæsning.

• Længde 240 cm med 0-213 cm skala.

Størrelse på stok 20 x 20 mm. 

• Længde 420 cm med 0-367 cm skala.

Størrelse på stok 20 x 20 mm. 

Leveres 2-delt for optimeret fragt. 

• Længde 450 cm med 0-366 cm skala

Størrelse på stok 8 x 22 mm. Foldbar i 5 dele.

 

Elektronisk udstyr til niveau, høj/lav alarm, temperatur m.m.

• Niveautransmittere med 4-20 mA signal.

Kan også leveres med display for lokal visning.

• Temperaturtransmitter PT100 med 4

• Niveausonder med justerbare alarmpunkter for høj/lav 

alarm og 4-20 mA signal. 
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Kan bruges i tanke med højde/diameter op til 4 meter 

procent eller højde 

Kan leveres i GSM udgave og for tilslutning til PC 

20 mA udgangssignal 

20 mA 

0, 2 eller 4 programmerbare alarmpunkter (option) 

-20 mA udgangssignal 

 

ølvtryk på sort baggrund for let aflæsning. 

213 cm skala. 

367 cm skala. 

 

366 cm skala. 

Foldbar i 5 dele. 

udstyr til niveau, høj/lav alarm, temperatur m.m. 

20 mA signal. 

Kan også leveres med display for lokal visning. 

Temperaturtransmitter PT100 med 4-20 mA signal 

alarmpunkter for høj/lav 


