Criogenia e Gases Técnicos

Indicador de Nível - Série DPG801
Indicador de nível digital DataOnline®, 0/600 polH2O
Modelo DPG801 - 010001-050400-SP - alimentação elétrica com painel solar
Modelo DPG801 - 010001-050400-110VAC - alimentação elétrica 110 VAC

Características:
• Display em LCD
• Sensor em aço inoxidável
• 2 alarmes totalmente programáveis
• Classe de exatidão 0,5%
• Conexões R 1/4" FNPT conf. ANSI B 1.20.1
• Serviço em oxigênio (limpo e desengraxado)
• Intervalos de medições ajustáveis entre 15 min até 1 medição por dia
• Para painel solar, fornecido bateria de backup para 3 meses
• Unidades de engenharia selecionáveis (%, gallons, polH2O)
Opcionais:
• Invólucro á prova de explosão para áreas classificadas NEMA 4X
• Sensor de pressão estática acoplado
• 2° canal ativo
• Módulo RTU-TELEMETRY para ativação do sistema de telemetria para transmissões remotas de dados GSM/CDMA
Aplicações:
• Fornecido como indicador de nível em tanques, carretas e vasos de pressão criogênicos
• Aprovado para oxigênio, nitrôgenio, argônio e gases similares.

Especificações:
• Sensor de pressão diferencial
em aço inoxidável
• Faixa de medição
0/600 polH2O
• Classe de exatidão
0,5% FE
• Grau de Proteção
IP-67
• Temperatura de trabalho
-40° ... +65°C
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Criogenia e Gases Técnicos

Unidade de Telemetria - Série DPW400
Unidade de telemetria para tanques criogênicos DataOnline®, até 4 canais de transmissão
Modelo DPW400

Características:
• Módulo RTU-TELEMETRY para sistema de telemetria para transmissões remotas de dados GSM/CDMA
• Capacidade de leitura e transmissão de até 4 canais simultâneos
• Interface web para monitoramento instantâneo dos dados remotos
• Display em LCD
• Sensor em aço inoxidável
• Classe de exatidão 0,25%
• Alimentação elétrica 110 Vcc ou painel solar com bateria de backup para 3 meses de serviço
• Conexões R 1/4" FNPT conf. ANSI B 1.20.1
• Serviço em oxigênio (limpo e desengraxado)
• Intervalos de medições ajustáveis entre 15 min até 1 medição por dia
• Unidades de engenharia selecionáveis (%, gallons, polH2O)
Opcionais:
• Invólucro á prova de explosão para áreas classificadas NEMA 4X
• Sensor de pressão estática acoplado
• Sensor de pressão diferencial
• Sensor de nível ultrasônico
• Medidor de vazão

Aplicações:
• Fornecido como indicador de nível e outras grandezas em tanques, carretas e vasos de pressão criogênicos
• Aprovado para oxigênio, nitrôgenio, argônio e gases similares.

Especificações:
• Sensor de pressão diferencial
em aço inoxidável
• Faixa de medição
0/600 polH2O
• Classe de exatidão
0,25% FE
• Grau de Proteção
IP-67
• Temperatura de trabalho
-40° ... +65°C
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Criogenia e Gases Técnicos

Unidade de Telemetria - Série DPW800

Unidade de telemetria para tanques criogênicos DataOnline®, 0/600 polH2O
Modelo DPW800

Características:
• Módulo RTU-TELEMETRY para sistema de telemetria para transmissões remotas de dados GSM/CDMA
• Interface web para monitoramento instantâneo dos dados remotos
• Display em LCD
• Sensor em aço inoxidável
• Classe de exatidão 0,25%
• Alimentação elétrica 110 Vcc ou painel solar com bateria de backup para 3 meses de serviço
• Conexões R 1/4" FNPT conf. ANSI B 1.20.1
• Serviço em oxigênio (limpo e desengraxado)
• Intervalos de medições ajustáveis entre 15 min até 1 medição por dia
• Unidades de engenharia selecionáveis (%, gallons, polH2O)
Opcionais:
• Invólucro á prova de explosão para áreas classificadas NEMA 4X
• Sensor de pressão estática acoplado
• 2° canal ativo

Aplicações:
• Fornecido como indicador de nível em tanques, carretas e vasos de pressão criogênicos
• Aprovado para oxigênio, nitrôgenio, argônio e gases similares.

Especificações:
• Sensor de pressão diferencial
em aço inoxidável
• Faixa de medição
0/600 polH2O
• Classe de exatidão
0,25% FE
• Grau de Proteção
IP-67
• Temperatura de trabalho
-40° ... +65°C
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Unidade de Telemetria - Série DPE406-EX
Unidade de telemetria DataOnline® para áreas classificadas, até 6 canais de transmissão
Modelo DPW400

Características:

• Invólucro á prova de explosão para áreas classificadas NEMA 4X
• Módulo RTU-TELEMETRY para sistema de telemetria para transmissões remotas de dados GSM/CDMA
• Capacidade de leitura e transmissão de até 6 canais simultâneos
• Interface web para monitoramento instantâneo dos dados remotos
• Display em LCD
• Sensor em aço inoxidável
• Classe de exatidão 0,25%
• Alimentação elétrica 110 Vcc ou painel solar com bateria de backup para 3 meses de serviço
• Conexões R 1/4" FNPT conf. ANSI B 1.20.1
• Serviço em oxigênio (limpo e desengraxado)
• Intervalos de medições ajustáveis entre 15 min até 1 medição por dia
• Unidades de engenharia selecionáveis (%, gallons, polH2O)
Opcionais:

• Sensor de pressão estática acoplado
• Sensor de pressão diferencial
• Sensor de nível ultrasônico
• Medidor de vazão

Aplicações:
• Fornecido como indicador de nível e outras grandezas em tanques, carretas e vasos de pressão criogênicos
• Aprovado para oxigênio, nitrôgenio, argônio e gases similares.

Especificações:
• Sensor de pressão diferencial
em aço inoxidável
• Faixa de medição
0/600 polH2O
• Classe de exatidão
0,25% FE
• Grau de Proteção
NEMA 4X
• Temperatura de trabalho
-40° ... +65°C
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