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Nivåmätare som Informerar, Larmar
MÄTER OCH SKYDDAR

- Nivåmätare ultraljud för diesel/oljor/vätskor.
WatchmanSonic mäter din oljenivå hela året, vilket ger dig trygghet och bra kontroll att du inte står utan olja.

- Nivåmätare ultraljud med läckagealarm.

WatchmanSonic Plus kontrollerar även om det läcker vätska i en dubbelmantlad tank.

HUR DET FUNGERAR
1. Nivåmätaren monteras på toppen av tanken och mäter nivån med ultraljudsteknik. Från 0 till 3 meter tankhöjd.
2. Den sänder sedan sin information till mottagaren med display som ansluts
till en vanlig väggkontakt lämpligt belägen för att synas väl.
3. Vätskans nivå visas på en LCD - skärm. Användaren kan nu avläsa sin nivå
utan att gå ut till tanken från insidan av sitt hus/kontor/verkstadsbod.
4. När vätskenivån understiger 10%, visas en symbol som ett pumphandtag.
Det är då dags att beställa mer olja etc. Man kan även välja att få en larmsignal när nivån går under 10%.
5. WatchmanSonic Plus har även läckagelarm.
En högnivågivare som placeras mellan väggarna på en dubbelmantlad tank,
kontrollerar var 20:e minut om det finns vätska. Ev. larm visas på displayen.

WatchmanSonic

- Nivåmätare och alarm, för stöld/läckage.
WatchmanAlarm har en funktion som gör att den utöver att mäta nivån i tanken,
även sänder ett larm till displayen om nivån plötsligt sjunker kraftigt.

HUR DET FUNGERAR
1. Nivåmätaren monteras på tankens översida och mäter nivån med ultraljudsteknik, från 0 till 3 meters tankhöjd.
2. Den sänder sedan sin information till mottagaren med display som ansluts
till en vanlig väggkontakt lämpligt belägen för att synas väl.
3. Vätskans nivå visas på en LCD - skärm. Användaren kan nu avläsa sin nivå
utan att gå ut till tanken från insidan av sitt hus/kontor/verkstadsbod.
4. När vätskenivån understiger 10%, visas en symbol som ett pumphandtag
Det är då dags att beställa mer olja etc. Man kan även välja att få en larmsignal när nivån går under 10%.
5. Om nivån plötsligt sjunker i tanken (snabbare än 1.5cm / min) så kommer
displayen att larma och ge ett tjutande alarm. Detta kan då skydda mot läckage
eller oönskad påhälsning vid dieseltanken.
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