
Elementy zasilaczy hydraulicznych

212 Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com

NVT-E 20 4 M12

typ 20 = 200 mm długość tulei
28 = 280 mm długość tulei
37 = 370 mm długość tulei
50 = 500 mm długość tulei
50 = 500 mm długość tulei

4 = wyjścia niezaprogramo-
wane
2NT = 2 wyjścia niezaprogra-
mowane oraz 2 
wyjścia analogowe 
(poziom cieczy i temperatura)

M12 = wtyczka M12 (4 
piny)

Kontrola i sterowanie temperaturą
 z Aż do 4 programowalnych wyjść, podających wg wyboru 
sygnał temperatury lub poziomu

 z Zintegrowana, ciągła kontrola temperatury i poziomu cieczy
 z Wyraźny wyświetlacz LED, obracany nawet o 270°
 z Łatwa obsługa
 z 2 x wtyczka M12 (4 piny)
 z Programowalne wyjścia analogowe: 4-20 mA, 0-5V, 0-10V lub 
2-10V

 z Wyjście PNP do zaprogramowania jako wyjście częstotliwo-
ściowe

 z Pamięć wartości min./maks., funkcja dziennika pomiarów
 z Krótkie terminy dostaw

Elektroniczna sonda temperatury i poziomu cieczy

Dane techniczne

Jednostka sterująca

ciśnienie robocze: maks. 1 bar
temperatura robocza: -20 °C to +80 °C
temperatura otoczenia: -20 °C to +70 °C
masa: około 400g
gęstość cieczy: min. 0,8 kg/dm3

pływak: PU
tuleja zanurzeniowa: MS
głowica G 3/4 : MS
metoda pomiaru: łańcuch kontaktronów
rozdzielczość: 10 mm
sensor rezystancyjny: PT100 klasa B DIN 60751

wyświetlacz: wyświetlacz LED 4-cyfrowy 7-segmen-
towy

obsługa: za pomocą 3 przycisków
pamięć: pamięć wartości min. i maks.
pobór prądu przy uruchomieniu: około 100 mA przez 100 ms
pobór prądu podczas pracy: około 50 mA
napięcie zasilania (UB): 10-32 V DC (napięcie nominalne 24V DC)
klasa ochrony: IP 65
wyświetlane jednostki: poziom cieczy: %, cm, L, i, Gal

temperatura: -20 °C do +120 °C
lub -4 °F do 248 °F

zakres nastawy: poziom cieczy: np. 0-100 %l
temperatura: 0 °C do +100 °C 
lub 32 °F do 212 °F

dokładność: 1% wartości końcowej

Sposób 
zamawiania:
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