
SFA/E
Gastæt niveauindikator, kabel og talje

• Til opsamlingsbeholdere
• Gastæt indikator
• Beskyttelse mod spredning af dampe
• Virker uden strømforsyning
• Tilbehør: Niveauafbrydere og/eller

målestok

BRUG

- Væskeopbevaring (neutral, sur eller basisk)

BESKRIVELSE

SFA/E viser niveauet i gastætte beholdere. Systemet er designet til væsker, der
afgiver skadelige eller ætsende dampe, eller til at beskytte den lagrede væske mod
den omgivende atmosfære.

Ved hjælp af et kabel og to taljer, flytter flyderen en modvægt i aflæsningsrøret,
som viser tankens fyldningsniveau.
Taljerne er omsluttet af PVC bøjninger, med et anti-afsporingssystem, hvilket sikrer
perfekt føring af PPH-kablet. Bøjningerne er koblet sammen med et gennemsigtigt
PCV rør. Modvægten løber i et styrerør med en hætte i bunden, Ø 63mm. Enheden
er forbundet til tanken med en PVC-flange DN 100 (størrelse i PN10/16).

Styrerøret er fastgjort med holdere til tanken. Kan monteres med en gradueret
PVC-målestok og/eller elektriske kontakter, der aktiveres af den magnetiske
modvægt. (Se datablad 583-03)

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer 583701
Varenavn SFA /E/M
Modulsæt bestående af disse elementer:
- 5m PPH kabel, Ø 3mm
- 1 flyder, PPH, Ø 98mm (densitet minimum 0,94)
- 1 magnetisk modvægt, PVC, Ø 50mm, til rør med Ø 63x57mm
- 2 gastætte taljer
- 2 overføringsrør, PVC, Ø 40mm, hver 1m lange
- 1 flange og fikseringskrave til PVC-beholder, DN100, PN10
- 1 bundprop til aflæsningsrør, leveret med aflæsningsrøret.
- Sammenkoblinger
Styrerør medfølger ikke: Skal bestilles separat i passende længde

Varenummer 583 720
Varenavn Kit SFA /E
Sæt bestående af disse elementer:
- 5m PPH kabel, Ø 3mm
- 1 flyder, PPH, Ø 98mm (densitet minimum 0,94)
- 1 magnetisk modvægt, PVC, Ø 50mm, til rør med Ø 63x57mm
- 2 gastætte taljer

Varenummer 583 570
Varenavn TT/SFA
Styrerør, gennemsigtig PVC, Ø 63mm
Bestil i korrekt længde

For at lette håndteringen under montagen og/eller optimere transporten, kan
styringsrøret og den graduerede målestok (ekstraudstyr) sendes i flere dele.

NIV

25-11-2022 D-583.02-DA-ADb
583-02 /1

Gastæt niveauindikator, kabel
og talje
SFA/E

58
3

58
3

Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V
Tlf. +45 51 27 32 52 Web

E-mail
www.risborg-aps.dk
claus@risborg-aps.dk

Ikke-kontraktligt dokument: Med forbehold for ændringer som følge af forbedringer


