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IBT 63
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CBBP 63 IBT 63
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CONTROL
ÒPTIC

DimensionsAplicació

Principi de
funcionament

Caràcter diferencial

Per el control òptic i/o elèctric del nivell de líquids
en dipòsits a pressió atmosfèrica.
Fàcil instal·lació.
Quan el flotador puja o baixa degut als canvis de
nivell del líquid, el contrapes exterior mostra la
situació del mateix.
Es poden incorporar contactes elèctrics o sensors
analògics per a realitzar un control elèctric del nivell.
(Veure accesoris en pàgina 2)
La visualització del nivell de líquid en el tub exterior
es oposada a la realitat. Això es, quan el nivell es
màxim, el contrapès es situa en la part inferior del
tub i viceversa.

Mitjançant brida Ø110 mm. PVC
Per acoplar a la brida principal de procès (mínim
DN100, no subministrada)
Subministrat en trams d’1 i 2 m.
PVC
Ø 63 mm. Glass PVC
Atmosfèrica
-10..+60 ºC
IP20

Connexió a procés

Dist. medició (D)
Tap de tancament

Tub
Pressió

Temperatura
Protecció
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Colze dipòsit

Colze visor

Contrapès

Flotador IBT90

Dimensions
Pes

Material
Funció

Dimensiones
Material

Colzat 90º. Ø76x216 mm
PVC
Incorpora maneguet d’unió amb tub glass

Dimensions
Material

Colze
Visor

Colzat 90º. Ø76x128 mm
PVC
Incorpora brida d’unió a brida DN

Colze
Dipòsit

Colze dipòsitColze visor

Cilíndric. Ø98x80 mm.
PP (IBT90PP)

508
e > 0,7

-10..+80
47,2 / 32,8

Model

Pes (g)
Densitat (g/cm3)

Temperatura (ºC)
FS / FH (mm)F
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Per a detector BPCB 63
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Cilíndric. Ø90x90 mm.
PVDF (IBT90PVDF)

508
e > 0,7

-10..+130
52 / 36
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ACCESSORIS DE CONTROL ELÈCTRIC

TMN 300 BP INOX : Sortida 4-20 mA
TMR BP INOX : Sortida resistiva

Per a més informació, vegi la ducumentació específica de cada producte

Rev. 01/00 · 26/04/22 · DISIBEINT es reserva el dret d’alterar les especificacions d’aquest document sense previ avís.

Quan el flotador puja o baixa degut a
l’acció del líquid, s’activan o desactivan
una succesió de contactes reed que
generan una sortida proporcional a la
alçada del nivell.

ACCESSORIS GENERALS

Enllaç
tub

Tap
inferior

Tub
Glass PVC

Abraçadora

· Tub Glass, Ø63 mm
· PVC transparent
· Subministrat en trams
d’1 i 2 m

· Tap inferior Ø63 mm
· PVC gris

· Enllaç per a tub PVC
Glass Ø63 mm
· Es necessiten tantes
peces d’enllaç com unions
entre tubs existeixen
· Cada enllaç incrementa
en 3 mm la longitud total

· Abraçadora per a suport de
tub Ø63 mm
· PVC gris
· Es aconsellable utilitzar un
mínim de 2 peces

Corda
· Corda, Ø4 mm
· PP blau

Brida
DN100

· Brida principal de procés
per a acoplar al IBT
mitjançant el colze dipòsit
· PVC gris

Contactes lliures de potencial (BPCB 63) Transmissors magnètics de nivell

Composició
de la referència

Si s’indiquen les cotes H i T2,
se subministren els accessoris

generals necessaris.

Els accessoris de control
elèctric es demanen apart

Valors estàndard Per a compondre una referencia, seleccionar una opció de cada una de les columnes.
Exemple: IBT PVC / PP C 80 H2000 / 400

Contacte biestable per a la detecció
del nivell. L’activació del contacte la
realitza el flotador. Quan aquest,
emputjat per l’acció del líquid, arriba a
l’alçada del contacte, aquest conmuta
el seu estat i es mantè fins que el
flotador descendeix.

EXEMPLES D’INSTAL·LACIÓ

Amb contactes lliures
de potencial (BPCB 63)

Amb transmissors magnètics
de nivell (TMN/TMR)

Contrapès SENSE imant
Contrapès AMB imant

Flotador IBT 90

Alçada total del dipòsit (H)

Distància de separació (T2)


