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AquiTron AT-TDWS
Czujnik wody

KARTA KATALOGOWA

SYSTEMY DETEKCJI WYCIEKÓW WODY

AT-TDWS
Czujnik wody
Czujnik wody AT-TDWS
został zaprojektowany do
użytku z centralami
alarmowymi z serii
AquiTron i TraceTek.

PROSTA OBSŁUGA
Konstrukcja czujnika pozwala na montaż w pionie lub poziomie, z końcówką czujnika
skierowaną w dół, w celu zastosowania w otwartej kadzi pośredniej i wszelkich
zastosowań, w których istnieje prawdopodobieństwo, że woda będzie gromadzić się lub
przepływać poza końce końcówek czujnika. Należy uważać, aby nie zwierać końcówek o
jakąkolwiek metalową lub przewodzącą powierzchnię, ponieważ spowoduje to
wywołanie alarmu. Czujniki wody AT-TDWS należy zamocować na swoim miejscu
(wsporniki i zaciski nie są dołączone). Czujniki wody AT-TDWS są w pełni zanurzalne i
można je zresetować w ciągu kilku sekund po usunięciu wody. AT-TDWS są
przeznaczone do użytku w normalnie suchych warunkach.
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Wymiary

A. 59 mm B. 14 mm C. 45 mm D. 16 mm

Materiał

Korpus: mosiądz
Końcówki sondy: powlekana stal nierdzewna

Przewód

2 metry, 2 żyłowy, 0.5mm2

INFORMACJIE O ZAMAWIANIU
2436 AT-TDWS Tundish Water Sensor

Ważne: Uważa się, że wszystkie informacje, w tym ilustracje, są wiarygodne. Użytkownicy powinni jednak niezależnie ocenić przydatność każdego
produktu do ich zastosowania. Aquilar Limited nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji i zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności
za ich wykorzystanie. Jedynymi zobowiązaniami firmy Aquilar Limited są te zawarte w Standardowych warunkach sprzedaży Aquilar dla tego
produktu iw żadnym przypadku firma Aquilar Limited nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody
wynikające ze sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niewłaściwego użycia produkt. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ponadto Aquilar Limited zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - bez powiadamiania Kupującego - w obróbce lub materiałach, które nie
wpływają na zgodność z jakąkolwiek obowiązującą specyfikacją.
AquiTron, EcoLeak są znakami towarowymi firmy Aquilar Limited.
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