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Ниво на запълване 

Непрекъснато измерване на ниво  

Приложения и примери  
 
Среди: течности, суспензии, пасти, храни, насипни материали, питейна вода, нефт, мляко, бира  
 
Измервателни принципи: Хидростатичен, Ултразвуков, Радарен, Радарно измерване на ниво, ултразвуково 
измерване, непрекъснат, капацитивно измерване на ниво, контактно  
 
Дизайн: Радарен сензор, потопяема сонда, хидростатичен сензор за налягане, ултразвуков сензор, ултразвуков сензор, 
сонда, керамичен измервателен модул, керамично мерене, керамичен измервателен модул, керамичен измервателен 
модул, керамична мембрана, керамичен измервателен модул, компактен сонар  
 
Изходен сигнал: аналогов, 4 .. 20 mA, 0 .. 10V, Profibus PA, Profibus PA, bus, Profibus Fieldbus, шинна мрежа, Profibus 
мерене, Profibus протокол, Profibus сензори, PA Шина  
 
Сертификати | одобрения: Ex-зона, ATEX Зона, ATEX сертификат, ATEX одобрение, ATEX сертифицирана опасна 
зона, Gasex, Ex 1, Ex 12:00, Ex Зона, ATEX одобрение, ATEX 1, CSA одобрение, подходящ за вода, подходящ за храни, 
сертификати според EN 10204, EN 10204 2.2 Сертификати според EN 10204 3.1B Сертификат на материалите 3.1B 
съгласно EN10204, Сертификат за ЕС типово изпитване  
 
• Hydrocont S  
• Hydrocont D  
• Hydrocont K  
• Hydrocont B  
• Hydrocont M  
• Prosonic USD  
• Levelflex RGD  
• Prosonic T FTU  
• Prosonic T FMU  
• Levelflex FMP  
 
 
Примери:  
 
• Измерване на отпадни води  
• Измерване на биогаз  
• Влагонепроницаеми сензори за ниво на течности  
• Ниво 
• Измерване на ниво  
• Измерване на ниво  
• Измерване на ниво  
• Измерване на ниво в дъждовни басейни  
• индикатор за ниво, индикатор за ниво  
• Сензор за ниво  
• Сензори за ниво за PROFIBUS връзка 
• Измерване на ниво на горивно масло  
• Измерване на ниво на резервоар  
• Резервоар за измерване на ниво  
• Сензори за ниво  
• Следене на ниво  
• Ниво в резервоар за масло за отопление  
• Измерване на високо ниво в резервоар 
• Измерване във високи резервоари 
• Непрекъснато измерване на ниво  
• Непрекъснато измерване на ниво  
• Ниво на резервоар за гориво  
• Радарно измерване на ниво  
• Радарни измервания  
• Ниво на дъждовна вода  
• Ниво в резервоар  
• Ниво в резервоар за гориво, Измерване на ниво в резервоар  
• Измерване на резервоар  
• Измерване на в дълбоки кладенци  
• Ултразвуково измерване на ниво  
• Климатични екстремуми 
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Превключватели за ниво 

Приложения и примери  
 
Среди: течности, суспензии, пасти, храни, насипни материали, опасни материали  
 
Измервателни принципи: Проводимост, вибрация, капацитет, ултразвуков  
 
Дизайн: оценяващи релета, ротационни лопаткови превключватели, ротационни крилни превключватели, електродни 
релета, капацитивен превключвател за ниво, компактна катацитивна сонда , компактна проводима сонда , проводима 
сонда , релета за ниво, електроди за ниво, релета за ниво, сензори за ниво, контрол на ниво, камертон сензор, 
прътовиден електрод, прътовидни сонди, потопяема сонда, вибрационен превключвател за ниво, вибрационен 
превключвател за ниво, вибрационна вилка, вибрационен краен изключвател, Широк спектър захранвания 
 
Изход: PNP превключващ изход, Релеен изход, превключващ контакт без потенциал, контактен изход 
 
Сертификати | одобрения: Ex-зона, ATEX Зона, ATEX сертификат, ATEX одобрение, ATEX сертифицирана опасна 
зона, Gasex, Ex 1, Ex 12:00, Ex Зона, ATEX одобрение, ATEX 1, подходящ за вода, подходящ за храни, тест сертификати 
според EN 10204, работен сертификати според EN 10204 2.2, съгласно EN 10204 3.1B Сертификат на материалите 3.1B 
съгласно EN10204, Сертификат за ЕС типово изпитване защита срещу препълване съгласно WHG, WHG одобрение, 
одобрение за проверка на сгради съгласно WHG § 19h  
 
• Прътовидна сателитна сонда  
• Прътовидна сонда  STK  
• Прътовидна сонда  SLK  
• Прътовидна сонда  SNT  
• Прътовидна сонда  SBS  
• Прътовидна сонда  KAK  
• Прътовидна сонда  KLK  
• Коаксиална сонда ELT  
• Сонда с SST - кабел  
• Сонда SHT  
• Обтекаема сонда PUK  
• Специално реле SRA  
• Реле за SRE сонда  
• Vibrocont SCM  
• Vibrocont SHM  
• Vibrocont VCL  
• Vibrocont VFS  
• SRK  
• Silocont SIC-300  
• Capcont M  
• Capcont L  
• Liquiphant M FTL  
• S Liquiphant FDL  
• Nivotester FTL  
• Soliphant M FTM  
• Nivector FTC  
• Minicap FTC  
• Prosonic T FTU  
 
Примери:  
 
• плаващ превключвател  
• Детектор за ниво на течности 
• Превключвател за ниво за насипни твърди вещества   
• Превключватели за ниво  
• Установяване на граница  
• Установяване на ниво  
• Капацитивно измерване на ниво  
• Капацитивни превключватели на ниво  
• Проводим сензор за ниво 
• Установяване на теч  
• Максимално изключване 
• Контрол на ниво  
• Измерване на ниво на киселина 
• Сензори за проводими течности  
• Измерване на силоз 
• Защита срещу работа на сухо за проводими течности   
• Ниво на вода  
• Измерване на ниво на вода  
• Детектор за ниво на вода 


