Vetafscheider
voor plaatsing in de grond
Vetlaagdiktemeter SonicControl
Afbeelding en maattekening

Toebehoren
Buitendiameter
Ø (mm)

Art. Nr.

-

917 821

-

917 871

20 m kabellengte

-

917 872

30 m kabellengte

-

917 873

Doorvoerset
Voor vetafscheiders voor aardinbouw, uit HDPE, voor
de sondekabel van de vetlaagdikte SonicControl
(bij aardinbouw KESSEL-vetafscheiders, met dichting
en kabelwartels. Mantelbuis van trekdraad voorzien)

-

917 822

TeleControl -telemetriesysteem
Voor aansluiting op de KESSEL Comfort besturingskasten 230 V & 400 V. Kan tekstberichten naar maximaal drie verschillende mobiele telefoons sturen.
Geleverd zonder SIM-kaart.

-

28 792

TeleControl -antenneversterker
Voor het TeleControl-telemetriesysteem incl. 2,5 m
kabel voor het verbeteren van de ontvangst.
Met magnetische voet.

-

28 793

Verlengkabel voor antenneversterker
Kabellengte 2,5 m

-

28 794

Inbouwkast voor verzonken plaatsing
Uit rvs voor de montage van de Storz-B-koppeling
en van de besturing (op afstand) bij afscheiders met
volautomatische programmabesturing.
Afstandsbediening wordt niet meegeleverd.
Maten:
640 x 440 x 160 mm (B x H x D)
Uitvoering: „Verzonken inbouw“,
2 deuren afsluitbaar

-

917 414

Inbouwkast voor plaatsing tegen een wand
Uit rvs voor de montage van de Storz-B-koppeling
en van de besturing (op afstand) bij afscheiders met
volautomatische programmabesturing.
Afstandsbediening wordt niet meegeleverd.
Maten:
600 x 400 x 160 mm (B x H x D)
Uitvoering: „Opbouw“, 2 deuren afsluitbaar

-

917 413

Artikelomschrijving
Vetlaagdiktemeter SonicControl
met ultrasone sensor voor vetafscheiders
Automatisch meetapparaat voor de meting, weergave
en controle van de vetlaagdikte en watertemperatuur,
met netaansluiting, accubuffering en aansluiting voor
een signaalgever (op afstand). Met bevestigingsset
voor eenvoudige montage en onderhoud op locatie,
geschikt voor KESSEL-vetafscheiders voor vrijstaande
opstelling en aardinbouw. Voor aanvullend gebruik op
bestaande afscheiders. Besturingskast met optisch
en akoestisch alarm met potentiaalvrij contact.
Elektronisch bedrijfslogboek voor 12 maanden,
uitleesmogelijkheid voor het bedrijfslogboek via USB.
Bedrijfsspanning:
230 V ~ 50 Hz
Beschermingsklasse: IP 54
Elektr. aansluiting: Schuko 1.5 m
Kabellengte:
10 m (door opdrachtgever
verlengbaar tot 60 meter)
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Afstandsbesturing
Storz-B-koppeling

400
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Afstandsbesturing
Storz-B-koppeling

5

Kabelverlengset SonicControl
10 m kabellengte

Afscheiders

Toebehoren
Akoestisch alarm Art. Nr. 20 162,
25 m kabelverlenging op aanvraag.
PE-HD kabeldoorvoerset Art. Nr. 917 822
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