
HIZMAR SEVİYE SENSÖRLERİ - HL SERİSİ

 - Pompa start/stop sistemlerine,hidrofor veya selenoid açma kapama sistemlerine, boş/dolu alarm ikaz 
sistemlerine, PLC sistemlerine, Dijital veya Analog Kontrol ünitelerine bağlanabilen, sadece açık/kapalı 
kontak çıkışı veren sensörlerdir. 
- Sensör içinde istenilen yerlere birbirine minimum 5 cm yaklaşımla 5 adete kadar kontak yerleştirilerek 
imalat yapılabilir.  
- Talebe göre istenilen boy ve bağlantı tipinde imalat yapılabilmektedir.
- Paslanmaz krom yapısı ve kaliteli malzemesi sayesinde su tankları, pis & atık su tankları , yakıt tankları, 
sıvı gıda tankları, sıvı temizlik maddesi tanklarında kullanıma uygundur.
- Flanşlı tiplerde tanka üstten yada yandan monte edilecek şekilde imalat yapılabilir.

: HL Serisi - Paslanmaz Krom
: DN 15-20-25-32-40-50               

PN10/16,  5 delikli flanş,  isteğe bağlı özel flanş)
: Tanka yandan monte edilebilir flanşli 90
: Paslanmaz krom - AISI 304 - AISI 316 
: Poliüretan (P.Ü.) /  Sıvı özelliğine göre Polietilen (P.E.) yada Krom kullanılabilir
: 11 cm - 250 cm arası istenilen boyda özel imalat yapılabilir
: N.C.- N.O. kuru k
: Minimum 5 cm yaklaşımla 5 adete kadar kontak 
: 0..50  V. AC - DC
: 0 - 70 °C
: 0 - 1 Bar
: IP68
: PG7 rakor / ...x0,34 mm
: Yakıt, Pis su, Temiz su, Yağ, Sintine..vb tanklar
: Türk Loydu tip onay sertifikalı

Dişli (1”, 1¼”, 1½”, 2” veya özel diş), Flanşli (

° dirsekli 

ontak çıkışlı, PLC sistemi ile uyumlu 

²  - 50 cm kablo

Model
Tank Bağlantı Tipi
 
Opsiyonel Tank Montaj Tipi             
Gövde Yapısı                   
Şamandıra Tipi          
Boy                            
Sensör Çıkışı              
Kontak Çıkışı Adeti            
Çalışma Voltajı         
Çalışma Sıcaklığı     
Çalışma Basıncı  
Koruma Sınıfı  
Elektrik Bağlantısı   
Kullanım Alanları      
Sertifika                    
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TEKNİK ÖZELLİKLER

PASLANMAZ KROM MODEL
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Model
Bağlantı Tipi              
Gövde Yapısı                   
Şamandıra Tipi          
Boy                            
Sensör Çıkışı              
Kontak Çıkış Adeti              
Çalışma Voltajı         
Çalışma Sıcaklığı     
Çalışma Basıncı  
Koruma Sınıfı  
Elektrik Bağlantısı   
Kullanım Alanları      

 

: HL Serisi  - Plastik PVC
: 
: Plastik PVC 
: Poliüretan (P.Ü.) /  Sıvı özelliğine göre Polietilen (P.E.) kullanılabilir
: 15 cm - 70 cm arası istenilen boyda özel imalat yapılabilir
: N.C. - N.O. kuru kontak çıkışlı, PLC sistemi ile uyumlu 

: 0..50 V. AC - DC  
: 0 - 60 °C
: 0 - 1 Bar
: IP68
: ...x0,34 mm
: Temiz su, Pis su, Sintine..vb tanklar

Dişli  1¼”, 1½”, 2” veya özel diş, 5 delikli flanş yada özel flanş

: Minimum 5 cm yaklaşımla 5 adete kadar kontak  

²  - 50 cm kablo

 - Pompa start/stop sistemlerine, hidrofor veya selenoid açma/kapama sistemlerine, boş/dolu alarm ikaz 
sistemlerine, PLC sistemlerine, Dijital veya Analog Kontrol ünitelerine bağlanabilen, sadece açık/kapalı 
kontak çıkışı veren sensörlerdir. 
- Sensör içinde istenilen yerlere birbirine minimum 5 cm yaklaşımla 5 adete kadar kontak yerleştirilerek 
imalat yapılabilir.  
- Talebe göre istenilen boy ve bağlantı tipinde imalat yapılabilmektedir.
- PVC plastik yapısı ve kaliteli malzemesi sayesinde su tankları, pis & atık su tankları , yakıt tankları, sıvı gıda 

TEKNİK ÖZELLİKLER

PLASTİK PVC MODEL


