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Кондуктометричен нивоконтролер
MS8105

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПЛОВДИВ 2004

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Релейни изходи
K1 – Управление на горно и долно ниво
К2 – Аларма горно ниво
К3 – Аларма долно ново
Захранване
Захранващо напрежение
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Реле 250 V / 5 A
Реле 250 V / 5 A
Реле 250 V / 5 A
220 V AC

Работни условия
Работна температура
Работна относителна влажност
Размери
Габаритни размери (WxHxL)
Монтаж
Тегло
Съхранение
Температура на съхранение
Относителна влажност при съхранение

0 … 50 °C
0 … 80 % RH
48 x 96 x 128 mm
панелен в отвор 44 x 90 mm
max 300 g
-10 … 70 °C
0 … 95 % RH

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Уредът е предназначен да следи и регулира нивото на всички видове
електропроводими течности в затворени или отворени съдове в четири точки.
Контролерът работи на принципа на измерване на електрическата проводимост.
Подходящ е за позиционно регулиране на всички видове електропроводими течности
при управлението на технологични процеси в хранително-вкусовата, химическата,
фармацефтичната и други промишлености. MS8105 е с малки размери и тегло и
опростена експлоатация.

ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ
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СВЪРЗВАНЕ НА СОНДИ ЗА НИВО КЪМ MS8105

СХЕМА
ПЪЛНЕНЕ

СХЕМА
ПРАЗНЕНЕ

 При непроводим корпус на съда масата G се включва към трети електрод
потопен под нивото L.
 Алармените нива за горно и долно ниво са опция на нивоконтролера.
3

ГАРАНЦИОННА КАРТА
Гаранционна карта № :

.................................................

Гаранционен срок

:

................................................. месеца

Фабричен номер

:

.................................................

Стоката е закупена от :

..................................................................

с фактура №

............................../...... ....... 20........ г.

:

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в
ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен
уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо
съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за
работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В
тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.
Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно
действащото законодателство.
ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз

Дата на
постъпване

Продавач:...................

Поръчка
номер

Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

Купувач:.................
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