IZAR DOSING
ADAGOLÓ

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az IZAR DOSING egy nullázható impulzus számláló digitális kijelzővel,
kifejezetten ipari felhasználók részére. A moduláris kialakításnak köszönhetően
utólagosan, a beépítés helyén is felerősíthető a következő mérőeszközökre:
AQUARIUS lakásmérő; ALTAIR volumetrikus aknás mérő; CORONA M
szárnykeres aknás mérő; AQUILA nagyvízmérő. A mérőkkel való összeépítés a
hitelesség megsértése nélkül, egyszerűen kivitelezhető.
Nullázható funkciójának köszönhetően bármely ipari folyamathoz felhasználható,
ahol fontos a precíz adagolás.
Az LCD kijelző pontos leolvasást biztosít, emellett a mérő saját kijelzője is
látható marad. Tág hőmérsékleti határok között alkalmazható, -20°C-tól +50°Cig.
JELLEMZÖK

4 Adagoló eszköz
4 Felbontása 0,1l
4 5 számjegyes kijelző
4 Több mérővel is kompatibilis
4 10 éves elemélettartam
4 Új, stabilabb rögzítési mód

IZAR DOSING
ADAGOLÓ

MÜKÖDÉSI ELV
Az IZAR DOSING egy induktív szenzorral ellátott elektronikus egységet tartalmaz, ezáltal kompatibilissé válik az induktív jeladóval
felszerelt moduláris eszközökkel. A kijelző segítségével nyomon követhető a mérőn átáramlott mennyiség az utolsó nullázás óta. Ha
egy adagolási ciklus véget ért, nyomja meg az eszközön található nyomógombot, ami lenullázza a kijelzett értéket, és így egy új mérési
ciklus indítható.

MÜSZAKI ADATOK
IZAR DOSING
LCD

Kijelző
Kijelzett karakterek

5

Számok magassága

mm

10

Kijelzett mértékegység DN
15 ... 40

liter

0.1

Kijelzett mértékegység DN
50 ... 100

liter

1

Nullázás

A kijelző melletti nyomógombbal

Elem típusa

3.6 V lítium

Jellemző elemélettartam

10 év, használattól függően

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
IZAR DOSING
IP 68

Védettség
Max. hőmérsékleti tartomány

°C

-20 ... +50

Javasolt üzemi hőmérséklet

°C

-10 ... +50

CE

Elektromágneses kompatibilitás

MÉRETEK

L

mm

IZAR DOSING
105

Szélesség

B

mm

88

Magasság

H1

mm

23

Magasság

H2

mm

42

Hossz

BEÉPITÉS
Az IZAR DOSING egyszerűen felszerelhető induktív jeladóval ellátott AQUARIUS, ALTAIR, AQUILA vagy CORONA M mérőkre. Ehhez
a mérők fedelét el kell távolítani, az eszközt a jeladónak megfeleően pozícionálni és rápattintani, majd a fekete excenter segítségével
fixálni.
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