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OLIEMÅLERE 1
VVS NR.
368814.000

Dunstfri Universaloliemåler
Grundskala
1200L/158 cm Ovaltank
Vedlagte skalaer
1200L/138 cm Ovaltank
600L/125 cm Firkanttank
1200L/125 cm Firkanttank
1500L/158 cm Ovaltank
1800L/158 cm Ovaltank
0-200 cm Linearskala

368814.000/00

Andre skalaer fremstilles efter behov.
Monteres på 1-1/2” rørmuffe.

368815.020

Båndmåler, 2m
Viser aktuelt tankniveau i cm, som
omsættes til liter ved hjælp af
en pejletabel.
Monteres på 1-1/2” rørmuffe.

368814.000

368815.020

11500

Unimes, mekanisk tankmåler
Trinløs indstillelig for alle tankhøjder mellem 90 og 200 cm.
Leveres med %-skala, men kan
også udrustes med specialskala
efter behov. Monteres valgfrit på
1-1/2” eller 2” rørmuffe.

368844.000

HL-Præcis pneumatisk op til 100.000 L
(inkl. skala efter eget valg)
Installationssæt, 8 m komplet
Ekstra slange for ovenstående
Ekstra skala

11500

368849.008
368849.008/A
368844.000/B

141070

TankAlert Ultrasonisk tankmåler
For alle tankformer. Overvåger kontinuerligt
tankens indhold, og viser aktuel fyldestand
på grafisk display med 10 målepunkter.
Display monteres i en stikkontakt indenfor
200m radiusog modtager signalet trådløst.
Kan anvendes på tanke mellem 0,5 og 3,0
meter højde. Kan anvendes til olie eller vand.
Monteres på 1-1/2” rørmuffe i toppen af tanken.
Adapter til 2” muffe kan medleveres.

28/8-2017

368844.000

´

141070

5/12
Juli 2015

OLIEMÅLERE 2
VVS NR.
52130

Kombineret Oliemåler - Unimes E
Analogt måleur, der monteres på
tanken. Måleuret forbindes tillige med
en digital udlæsning der monteres
inde i huset. Leveres med langtidsbatteri for op til 7 års drift.

52122

Elektronisk Oliemåler - DIT 01
med digital visning, programmeret
for alle gangbare tankformer.
Leveres med langtidsbatteri for
op til 7 års drift.

52130

52122

52123
Elektronisk Oliemåler-TankControl 01
Avanceret enhed med grafisk display
og indbygget relæ, der kan styre f.eks.
en alarm eller sende en SMS når
tankindholdet kommer under en indstillet
værdi. Tilsluttes 220 VAC (lysnet).

H0634.001

Forbrugsmåler med mekanisk
tælleværk. Monteres i sugeledningen
mellem tank og oliefyr.
Udlæsning 0-99999,98 Liter
tryk max. 25 bar, tryktab 0,1-0,2 bar,
arbejdsområde: 0,7-40,0 liter/time
målenøjagtighed +/- 1%
Tilslutninger 1/8” indv. rørgevind.

H0634.001/RR

Som ovenstående, men med digitalt
display og impulsrelæ (50 impuls/liter)
for fjernaflæsning

118060+

Displayenhed Sartronic SOZ960B

118050+

Målerenhed SOG960

118067Kabel

Forbrugsmåler med elektronisk
digital udlæsning til tavlemontage.
Tryk max. 25 bar, tryktab 0,1-0,2 bar,
arbejdsområde: 1-40 liter/time
målenøjagtighed +/- 1%
Tilslutninger 1/8” udvv. rørgevind.
Displayenheden er batteridrevet.
Kan også leveres for lysnet.

52132
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H0634.001

