
Miernik poziomu 51.3.
pływakowy omni-LC omni-LC

 nap. zasilania 18..30 VDC
  pobór mocy <1 W
 wyjście 4(0)..20mA, 2(0)..10V  na

rezystorze 500 Ohm do 0V.
wyjścia dwustanowe PNP lub NPN, do wyboru. Obciążenie

 S1 i S2 300 mA maks., programowalne jako 
min. albo maks., zabezpieczone przed

 zwarciem i odwróceniem polaryzacji.
 histereza ustawialna, zwrot w zależności od
 zaprogramowania jako min. lub maks. 
 wyświetlacz LCD graficzny, podświetlany
 zakres temp. -20 ... 70°C
 32x16 pixeli, wyświetla wartość i 

jednostkę, dioda sygnalizacyjna LED 
skojarzona z komunikatem 

 przyłącza wtyk M 12x1, 5-styków
stopień ochrony IP67
materiały w omni-LC-S mosiądz i spansil
kontakcie z medium omni-LC-K stal kwas. 1.4571
obudowa obudowa stal kwas. 1.4305 
wykonanie szkło hartowane szkło min.

magnes kobalt samarium
pierścień POM

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

 

możliwość wyboru jednostek miary
ustawialny limit i histereza
pamięć wskazań skrajnych
w pełni ustawialne wyjście prądowe 4..20mA
wyświetlanie cyfrowe plus linijka analogowa
wyraźny, podświetlany wyświetlacz

Wyjścia dwustanowe mogą być podłączone dowolnie - jako NPN lub
PNP (wyjście push-pull).DZIAŁANIE

Sygnalizator wyposażony w magnes umieszczony w pływaku , zmiana
jego położenia przełącza umieszczone w rurze kontaktrony połączone
z rezystorami 
Pozostałe informacje zawarte są w ogólnym opisie systemu: 51.1
OMNI. oraz 51.1 OMNI2.

Realizacja wyjścia napięciowego 2(0) - 10 Vdc
Przykład

DANE TECHNICZNE 

długość, rozdzielczość and zobacz wymiary
ciśnienie pracy
temp. pracy 0..70°C

(z poł. giętkim max.105°C)
temp. magazynowania -20..80°C
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Miernik poziomu 51.3.
pływakowy omni-LC omni-LC

WYMIARY

 G   Typ PN
bar

gęstość cieczy
g/cm³

rozdzielczoś
ć

mm

L
mm

L1
mm

m
os

ią
dz

 G1 A   omni-LC-S45HM0250 20 ≥0.34 10 250 190
  omni-LC-S45HM0500 20 ≥0.34 10 500 440
  omni-LC-S45HM0750 20 ≥0.34 10 750 690
  omni-LC-S45HM1000 20 ≥0.34 10 1000 940

 G1 1/2 A   omni-LC-S44HM1000 20 ≥0.44 20 1000 930
  omni-LC-S44HM1500 20 ≥0.44 20 1500 1430
  omni-LC-S44HM2000 20 ≥0.44 20 2000 1930

st
al

 k
w

as
.

 G2 A   omni-LC-K52HK0250 40 ≥0.66 10 250 160
  omni-LC-K52HK0500 40 ≥0.66 20 500 510
  omni-LC-K52HK0750 40 ≥0.66 20 750 690
  omni-LC-K52HK1000 40 ≥0.66 20 1000 910
  omni-LC-K52HK1500 40 ≥0.66 20 1500 1410
  omni-LC-K52HK2000 40 ≥0.66 20 2000 1910

omni-LC-S45 omni-LC-S44 omni-LC-K52

Opcjonalne połączenie giętkie
między czujnikiem i elektroniką
pozwala na dowolne ustawienie
wyświetlacza. Jest to wersja
przeznaczona również do
zastosowań przy
podwyższonych temperaturach
medium.

OZNACZENIA

 omni-LC- S45HM 0250 H typ podstawowy
specyfikacja

S45HM króciec  G1 A  mosiądz - pływak Spansil
S44HM króciec  G1 1/2 A mosiądz - pływak Spansil
K52HK króciec  G2 A stal kwas.

0250 długość rury L=    250mm
0500 długość rury L=    500mm
0750 długość rury L=    750mm
1000 długość rury L=  1000mm
1500 długość rury L=  1500mm
2000 długość rury L=  2000mm

H połączenie giętkie
Opcja specjalna VARIO specjalna długość rury

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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