
Flydende følerholdere
Flydende elektrode- og følerholdere

Flydende holder til pH følere

Flydende holder til olietykkelseslagsmåling

• Flydende følerholdere til varierende
væskehøjder

• Til pH måling
• Til olietykkelseslagsmåling
• Konstrueret i rustfrit stål, AISI 316 L
• Udstyret med fortøjningsringe

ANVENDELSE

Flydersystemet muliggør målinger (pH, olielag) når væskehøjden varierer meget.
Flyderen kan fastgøres via fortøjningsringe og kan bruges i moderat
strøm/turbolens i åer, bassiner og søer.

Eksempelvis:
• Regnvandsopsamling
• Undergrundsreservoir osv.

BESKRIVELSE

Holderen dedikeret til pH-måling består af en cirkulær ring lavet i rustfrit stål, som
sikrer bedre stabilitet. En glidende PE fitting gør det muligt at jostere
nedsænkningsdybden af pH-føleren.

Holderen dedikeret til olielagsmåling, er lavet af 3 indbyrdes uafhængige flydere.
Nedsænkningsdybden af føleren justeres via kabelskruen.

På hver type er der to fortøjningsringe til at fastholde systemet. De enkle mekaniske
strukturer i rustfrit stål, gør dem til robuste og vedligeholdelsesfrie produkter.

Vores tekniske afdeling står også til din rådighed for at undersøge enhver anden
anmodning om lignende udstyr.

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Beskrivelse
143 500 Flydende holder til NivOil føler
143 510 Flydende holder til følerrør 9336 (Med inkluderet flange)
143 511 Flydende holder til følerrør 9346 og TOR (Uden inkluderet flange)

Bemærk: 9336/9346 følerholderen og olielagsføleren skal tilføjes som ekstraudstyr
til flyderen. (Se datablad 130-01, 135-01 og 531-01)

ADVARSEL:

- Nedsænkningsdybden på pH måleren skal være under 50 cm.
- Brugeren skal tage hensyn til følerens dybde i overensstemmelse med det

mindst mulige niveau, så den ikke beskadiges ved kontakt med bassinets bund.
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Flydende holder til følerrør 9336:
(1) : Følerrør 9336 (skal bestilles separat)
(2) : Støtteplade
(3) : Flyder rustfrit stål, Inox AISI 316, Ø 104 mm
(4) : Montering: Justerbar flange

Flydende holder til følerrør 9346 og TOR:

Flydende holder til NivOil føler:
(1) : Olielagsføler (skal bestilles separat)
(2) : Støtteplade
(3) : Flyder rustfrit stål, Inox AISI 316, Ø 200 mm
(4) : Kabelforskruning PG M50 x 1,5

F: Vandlinje
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