Analítica de processo

Sondas e controladores

Sonda de imersão ARD 250
Sonda para integração de processo segura e fácil de sensores com rosca
PG 13.5.
A sonda é indicada para tanques,
bacias e canais. Ela permite a instalação segura de sensores para medição
de variáveis de processo como o valor
de pH, condutividade ou teor de
oxigênio. O design especial facilita a
substituição do sensor.
Aplicações
Água, águas residuais, água industrial

Fatos e características
–– Funcionalidade segura,
manutenção mais fácil graças a um
design especial e exclusivo
–– Remoção/instalação fácil do
adaptador de sensor com apenas ½
volta de uma porca de acoplamento
(manual).
–– Remoção do adaptador de sensor
através do topo ou a partir do fundo
do tubo de imersão
–– Sem torção do cabo durante a instalação do sensor
–– Adaptador de sensor: PG 13.5
–– Profundidades de imersão:
100 / 200 cm
–– Material: PP-H

Suspensão catenária
Lado do ambiente
com tampa de
borracha

–– Conexões de processo:
• Flange DN 50
com conector de flange deslizante
• Suporte de parede
• Suspensão catenária
–– Prensa-cabos: Tampa EPDM com
conexões de suporte do cabo

Tubo de plástico
com geometria especial da conexão
25 ... 250 cm de
comprimento

Adaptador de
sensor
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Sonda de imersão ARD 250

Especificações
Sensores

Ø 12 mm, comprimento de 120 mm

Diâmetro

50 mm

Pressão/temperatura

Processos despressurizados, máx. 4,35 psi (0,3 bar) pressão estática /
0 ... 90 °C (32 ... 194 °F)

Conexões de processo

Flange solto EN 1092-1

DN50, posição ajustável,
despressurizável, selado
Clipes de PP para tubo

Suporte de parede
Suspensão catenária
Materiais em contato com fluidos

Sonda
Material de vedação
Suspensão catenária

PP-H
EPDM / FKM
1.4571, poliamida

Proteção do sensor no processo

Guarda da sonda integrada no adaptador de sensor
para sensores com 12 mm diâm., 120 mm comprimento, rosca PG 13.5

Comprimento nominal do corpo

1000 / 2000 mm

Temperatura de transporte
e armazenagem

-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)

Temperatura ambiente

-5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)

Proteção conforme a EN 60529

Lado do ambiente aberto
Lado do ambiente com tampa de borracha

IP 10
IP 65

Remover o adaptador de sensor para substituir o sensor

a partir do fundo

através do
tubo de imersão
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Sondas e controladores

Linha de produtos
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Sonda de imersão

ARD 250-

Adaptador de sensor

1 x PG 13.5

Material da gaxeta

FKM
EPDM

Conexão de processo

Flange, solto, DN50 PN 10/16,
conector de flange deslizante, despressurizável
Suporte de parede, clipes de PP para tubo
Suspensão catenária
Sem conexão de processo
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Lado do ambiente

Aberto
Tampa de borracha com conexões de suporte do
cabo EPDM
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Sonda de imersão ARD 250

Desenhos dimensionais

67 [2,64]

Ø 50 [1,97]

Ajustável

1000 / 2000 [ 39,37 / 78,74]

1000 / 2000 [ 39,37 / 78,74]

1000 / 2000 [ 39,37 / 78,74]

1000 / 2000 [ 39,37 / 78,74]

Aberto

~105 [4,13]

71 [2,80]

Tampa de borracha

Ø 31 [1,22]

Sem

Suspensão catenária

Suporte de parede

Flange solto, conector de
flange deslizante

Todas as dimensões em milímetros [polegadas].
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