Betrouwbaar

Voorraadtank voor vlokmiddel

Eenvoudige functiecontrole in het lopende
proces

Niveaumeting en niveaudetectie in de voorraadtank voor vlokmiddel
Door middel van flocculatie worden de fijnste onzuiverheden in het water gebonden. Daardoor kunnen

Kostenbesparend
Optimaal voorraadbeheer van het vlokmiddel
Praktisch
Eenvoudige inregeling

deze door middel van sedimentatie of filtratie uit het water worden verwijderd. Het daarvoor benodigde
vlokmiddel wordt in een voorraadtank bewaard. Een continue niveaumeting waarborgt dat er altijd
voldoende vlokmiddel op voorraad is. De niveaudetectie dient als overloopbeveiliging in de tank.
Meer details

VEGAPULS 31
Niveaumeting met radar in de voorraadtank voor flocculant
Onderhoudsvrije werking door contactloze meting
Betrouwbare meting door het tankdak heen dankzij sterke focussering
Universeel inzetbaar voor verschillende flocculanten
Productdetails

VEGASWING 63
Niveaudetectie met vibratieschakelaar als overvulbeveiliging
Zeer resistente materialen zijn ongevoelig voor agressieve media
Snelle en betrouwbare functiecontrole met een simpele druk op de knop
Eenvoudige inbedrijfstelling zonder inregeling
Productdetails
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Productdetails

Meetbereik - Afstand

Procestemperatuur

15 m

-50 ... 250 °C

Procestemperatuur

Procesdruk

-40 ... 80 °C

-1 ... 64 bar

Procesdruk

Uitvoering

-1 ... 3 bar

standaard
Hygiënische toepassingen

Meetnauwkeurigheid

met gasdichte doorvoer

± 2 mm

met buisverlenging
met temperatuuradapter

Frequenz
80 GHz

Materialen, natte delen
PFA

Zendhoek
8°
Materialen, natte delen

316L
C-22
Monel 400 (2.4360)
ECTFE
Email

PVDF
Schroefdraadaansluiting
Schroefdraadaansluiting

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

G1½, 1½ NPT, R1½
Flensverbinding
Afdichtingsmateriaal

≥ DN25, ≥ 1"

FKM
Hygiënische procesaansluitingen
Materiaal van de behuizing
Kunststof

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Melkkoppeling ≥ 1½ ", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygiënische aansluiting ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygiënische flensaansluiting DIN11864-2-A;
DN60(ISO)ø60,3
SMS schroefdraadaansluiting DN38 PN6
Afdichtingsmateriaal
Afdichting heeft geen contact met het medium
Materiaal van de behuizing
Kunststof
Aluminium
Rvs (gegoten)
Rvs (elektrogepolijst)
Beschermingsklasse
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)
IP65

