Mesura del nivell de líquids
La lectura contínua del nivell permet
realitzar
alitzar un control exacte en maniobres
d'ompliment i buidatge de líquids en
dipòsits de fins a 6 metres de profunditat.
Mitjançant el senyal de sortida 4-20
4
mA es
pot monitoritzar remotament el volum de el
líquid.

Control de nivell en sòlids
Els sensors ultrasònics són adequats per
a visualitzar i controlar el nivell a partir
de 200 mm d'alçada de productes sòlids
no pulverulents en tremuges.
Algunes aplicacions comunes són les
maniobres d'ompliment o buidatge.

Control de subministrament
En sistemes
emes d'alimentació mitjançant
cintes transportadores, els sensors
ultrasònics mesuren contínuament l'alçada
del producte sobre la cinta. Per a una
alçada massa baixa s'augmenta la
quantitat de subministrament del producte
i la redueix en cas contrari, mantenint-se
mant
uniforme durant tot el procés.

Detecció d'altura
En objectes apilables manual o
automàticament, el sensor ultrasònic
detecta els marges d'alçada
màxima i mínima.
És útil tant en vidre, fusta,
paper o plàstic acolorit.
La seva precisió ≤ 3 mm permet el
control de planxes molt fines.
Control del diàmetre
El diàmetre de les bobines pot ser
controlat amb un sensor ultrasònic
mesurant el seu diàmetre de manera
permanent durant el procés de producció.
Usant el senyal analògic
ògic 4-20
4
mA s'intervé
sobre el motor d'avanç o sobre el fre de el
sistema.

El sensor d'ultrasons emet impulsos cap al producte que es vol controlar, que els
reflecteix cap al sensor. El mesurament de el temps que transcorre des de l'emissió
l'emis
dels senyals fins a la seva recepció es tradueix en l'altura llegida. No estan en
contacte amb el producte a mesurar. L'elecció d'el model adequat i una correcta
instal·lació configuren un sistema de mesura molt fiable.
+ info:
Clic a les imatges o
www.disibeint.com

SNU 18P
M18
200 .. 2200 mm
10 .. 30 Vcc
4-20 mA NA/NC

Referència
Cos roscat
Rang de detecció
Alimentació
Sortida analògica

SNU 30P
M30
350 .. 6000 mm
m
10 .. 30 Vcc
4-20
20 mA NA/NC

Documentació tècnica
tè

DISIBEINT · Segle XX, 91 · 08032 Barcelona
+34 934 560 995 · disibeint@disibeint.com · www.disibeint.com

Rev.01 · 11-05-2020

