
Tensió:

Tensió:

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Aquest dispositiu garanteix un control, regulació i senyalització electrònica,
segura i fiable del nivell de líquids electroconductors en: calderes de vapor
i aigua calenta, autoclaus, preescalfadors, recipients a pressió, dipòsits
de condensats i d'aigua d'alimentació, processos, etc.

Aquest dispositiu, en combinació amb una vàlvula motoritzada,
garanteix la regulació contínua i indicació de nivell , amb alarma de
nivell alt i baix en: calderes de vapor i aigua calenta, autoclaus,
preescalfadors, recipients a pressió, dipòsits de condensats i aigua 
d'alimentació, processos, etc.
Aplicable a calderes de vapor d'acord amb TDR-602, TDR-604
(24/72 hores) i EN-12953 Part 6 (24 hores).

Segons versió Segons versió

+238ºC +238ºC32,00 bar 32,00 barVapor/Líquids Vapor/Líquids

Regulador de nivell. RN-1
Regulador seguretat
de nivell mínim. RS-1

Regulador d'alimentació contínua.
RAC-1. RAC-2. RAC-3

Elèctrode d'alimentació contínua. EAC-1Elèctrode de nivell. EN-1
Elèctrode seguretat

de nivell mínim. ES-1
Connexió:

R:
Material:

Longitud estàndard de medició:

Rosca mascle
1”

700 mm

PTFE (Tefló)-
Acer inoxidable. PMS-32 bar

Col·lector connexió elèctrode
Connexió:

DN:
Material:

Núm. màxim d'elèctrodes:
Distància entre centre de brides:

Aixeta de purga:

Brida
25

1 ó 3
190 ó 250 mm.
Mod. 999 de 1/2”amb unión simple

Acer al carboni. PN-40

Connexió:
R:

Material:

Longitud estàndard de medició:

Rosca mascle
1”

300 a 1.500 mm.

PTFE (Tefló)-
Acer inoxidable. PMS-32 bar

Col·lector connexió elèctrode
Connexió:

DN:
Material:

Núm. màxim d'elèctrodes:
Distància entre centre de brides:

Aixeta de purga:

Brida
25

1 ó 3
190 ó 250 mm.
Mod. 999 de 1/2”amb unió simple

Acer al carboni. PN-40

Dispositiu de control electrònic 
de nivell a elèctrodes.  
Per a calderes de vapor

Dispositiu de control electrònic 
de nivell a elèctrode 
capacitatiu.
Per a calderes de vapor
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Mod. 176 EN ASME/MNPT Mod. 276 EN ASME/MNPT


