BREZŽIČNI PRIKAZOVALNIK
NIVOJA TEKOČIN
LEVELWATCH LW5/D

LASTNOSTI
- brezžično delovanje omogoča preprosto
namestitev
- stalen sprejem in prikaz nivoja z do štirih
senzorjev
- baterijsko ali zunanje napajanje
- doseg do 800 m (do 2 km z Yagi anteno)
- osvetljen LCD prikazalnik
- sprejema podatke z različnih NAVIS senzorjev
nivoja
- opcijski repetitor za povečanje dosega ali
premostitev ovir

FUNKCIJE
- prikazuje vsebino v litrih, % in grafično
- dnevni, tedenski, mesečni in letni graf
zgodovine
- zvočni in optični alarm za nizek in visok nivo
- uporabniško nastavljiva oblika rezervoarja
APLIKACIJE
- prikaz nivoja deževnice v zbiralniku
- prikaz nivoja različnih tekočin v posodah,
cisternah ali rezervoarjih
- industrijske in splošne aplikacije

PRIKAZI ZGODOVINE

Dnevni graf

Mesečni graf
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KOMPATIBILNI SENZORJI

SC10 - KAPACITIVNI
SENZOR

SC10/R - KAPACITIVNI
SENZOR

SU11 - 6/4" ULTRAZVOČNI
SENZOR

SP10 - POTOPNI
HIDROSTATIČNI SENZOR

NAROČANJE
Prikazovalnik:
1 LW5/D
sprejemnik/prikazovalnik
Seti z vključenim senzorjem:
2 LW5/SC10 sprejemnik s kapacitivnim senzorjem
3 LW5/SU11 sprejemnik z 6/4" ultrazvočnim senzorjem (do 3m)
4 LW5/SP10 sprejemnik s hidrostatičnim

OPCIJSKA DODATNA OPREMA
1
2
3
4

Dolga SMA antena
Ločena antena s 3 m kabla, magnetna pritrditev
YAGI antena
Napajalni adapter

TEHNIČNI PODATKI
Število prikazanih zbiralnikov:
Enote prikaza vsebine:
Alarmi:
Osveževanje prikaza:
Največja resolucija prikaza:
Temperaturno območje delovanja:
Frekvenca delovanja :
Antenski vhod:
Doseg:

Baterije:
Trajnost baterij:
Napajalni adapter:
Ohišje:

1

2

3

4

do 4
Lit, %, m3
zvočni alarm - nizek nivo, visok nivo
na 5 sekund
0,1 %
-10 ... +50 °C
868 MHZ
50 Ohm, SMA konektor
do 300 m vidne razdalje (s standardno SMA anteno) *
do 800 m vidne razdalje (z opcijsko dolgo SMA anteno) *
do 2 km vidne razdalje (z opcijsko Yagi anteno) *
* odvisno tudi od modela senzorja in mesta namestitve
3 x 1,5 V AA Mignon (niso priložene)
do 6 mesecev (stalen prikaz, z izključeno osvetlitvijo zaslona)
5 V DC, micro USB konektor (opcijska dodatna oprema)
115 x 83 x 32 mm, ABS
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