
JAR - CR
Niveaumåler, med reduceret målestok
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Beholder

• Niveau indikator i stål
• Mindre aflæsningsskala giver nemmeste

aflæsning
• Gradueret i % eller i volumen
• Beskyttede taljer med

anti-afsporingssystem
• Modulopbygget jf. kundebehov

ANVENDELSE

Skaleret målestok viser nemt væskeniveauet i store beholdere.

Alt materiale er i stål så niveaumåleren kan bruges hvor plastik er forbudt eller de
omgivende forhold ikke er kompatible med plastik.

BESKRIVELSE

Princip
Indikatoren viser væskeniveauet i en beholder, en flyder flytter et kabel langs den
graduerede skala.
JAR-CR med reduceret målestok er modvægten installeret med en talje der
halverer den længde flyderen løber.

Beskrivelse
Denne niveauindikator indeholder en flyder og en skala forbundet med et kabel, der
løber på 2 taljer.
Viseren bruges som modvægt; den glider langs en gradueret stålskala; den har en
talje for at reducere flyderens løb.
Den graduerede skala er fastgjort på tanken med justerbare og glidende holdere,
afstanden til tank kan justeres fra 70 til 150 mm.
BSM 501/J-kontakterne kan bruges og justeres på aflæsningsskalaen til
registrering af højt og/eller lavt niveau (datablad 585-01).

TEKNISKE EGENSKABER

Driftsforhold
• Beholder skal have atmosfærisk tryk
• Omgivelsestemperatur : 0 til 50 °C

JAR - CR, højde på 3 m indeholder:
• 1 flyder Ø 200 mm, rustfri stål AISI 316
• 1 kabel Ø 1 mm, rustfri stål AISI 316, længde på forespørgsel
• 2 kabelklemmer, rustfri stål AISI 316
• 1 talje, topmonteret indikator, med et anti-afsporingssystem, rustfri stål AISI

316, beskyttet i aluminiumskabinet
• 1 talje til beholder montering, med med anti-afsporingssystem, rustfri stål AISI

316, beskyttet under aluminiumsdæksel
• 2 overføringsrør, hver 1 m lange, Ø 12 mm, rustfri stål AISI 316
• 1 magnetisk indikator med integreret talje, rustfri stål AISI 316
• 1 gradueret aflæsningsskala i aluminium (højde efter forespørgsel)
• 1 sæt med 3 glidende og dybdejusterbare fikseringer. (Brug 1 fastgørelse pr.

ekstra meter).

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de
nuværende europæiske direktiver
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BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer Varenavn Beskrivelse
582 011 Kit JAR - CR JAR - CR, højde på 3 m

Reservedele:

Varenummer Varenavn Beskrivelse Figur
583 300 FI/200/SFA 1 flyder Ø 200 mm, rustfri stål AISI 316 1
583 500 CIM/SFA 1 kabel Ø 1 mm, rustfri stål AISI 316, længde på forespørgsel 2
583 550 SC/SFA Kabelklemme, rustfri stål AISI 316 3
582 040 JAR/PI 1 talje, topmonteret indikator 4
582 041 JAR/PC 1 talje til beholder montering 5
582 045 TT/J Overføringsrør, 1 m lang, Ø 12 mm, rustfri stål AISI 316 6
582 042 RO/J ⅜" G kabelforskruning 7
582 051 IM/JCR Rød indikator med indbygget magnet og talje 8
582 055 FIX/J Glidebeslag over hele højden og justerbar fra 70 til 150 mm 9

Valgmuligheder:

Varenummer Varenavn Beskrivlse
585 010 BSM 501 /J Niveauafbryder til JAR serien, potentialefri

Justerbare klemmer

Justerbar niveauswitch BSM 501/J
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