
SOFREL CNP
SU SEVİYE VE BASINÇ SENSÖRLERİ

İçme suyu ve arıtma için seviye ve basınç ölçümleri

FAYDALAR

• Her tür ölçüm için uyarlanmış sensörler
- İçme suyu için seviye ve basınç ölçümleri
- Atık su için seviye ve basınç ölçümleri

• Eksiksiz bir seri
- CNPi : rezervuarlarda, sondaj kuyularında vb. içme suyu 

seviyelerini ölçmek için su altı sensörü
- CNPr : borulardaki basıncı ölçmek için bağlanabilir sensör
- CNPa : özel arıtma için su altı sensörü veya kaldırma istasyonu tanklarında 

veya tutma havuzlarında seviye ölçümü için şarj edilmiş su

Optimize
Uzaktan Yönetim ÜRÜN ÖZELLİĞİ

3G
4G • Sağlam ve hassas

• SOFREL Uzak Terminal Üniteleri ile donatılmış tesislerle en iyi şekilde 
çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır

GuGarantTyanie

• Aşırı gerilime karşı korumalı
• Ölçümlerde mükemmel uzun vadeli kararlılık
• Güvenilir ve uygun maliyetli çözüm
• Telemetri ve Scada'ya mükemmel şekilde uyarlanmıştır
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SOFREL CNP - Teknik ve fonksiyonel özellikler
VERİ SAYFASI

BU YÜZDEN essure sensörü

er
BU YÜZDEN ve saflaştırılmış için DIN 3852 gaz paslanmaz 

çelik membran için basınç sensörüwi 1⁄4
wat

• F
• Özellikleri

- 4-20 mA çıkış 2 kablo
- 7 ila 30 VDC güç kaynağı
- -25°C ile +85°C arası sıcaklık
- Bağıl basınç ölçümü
- Kapiler borulu, su sızmasına karşı korumalı 

EPR kablosu (IP68)
- IEC 60770'e göre hassasiyet < +/- %0,35 FSO
- Entegre aşırı gerilim koruması
- Yüksek basınca çok dayanıklı (16 bar model için 60 bar)
- SOFREL Uzak Terminal Birimleri için özel 
düşük tüketim modeli

• Standart modeller
- 3m kablo ile 16 bar ölçüsü

• Talep üzerine özel model
- 3m ile 0,04 bar ila 40 bar

- 7 ila 30 VDC güç kaynağı
- -10°C ile +70°C arası sıcaklık
- Bağıl basınç ölçümü
- Kapiler borulu, su sızmasına karşı korumalı 

EPR kablosu
- IEC 60770'e göre hassasiyet < +/- %0,35 FSO
- Entegre aşırı gerilim koruması
- SOFREL Uzak Terminal Üniteleri için 

düşük tüketim
-ACS Sertifikası

• Standart modeller
- 9m kablo ile 6m ölçü
- 13m kablo ile 10m ölçü

• Talep üzerine özel model
- İstenilen uzunlukta kablo 

ile 1m ila 250m

SOFRE kapasitif sensör
ed veya şarjlı suseramik

• Özellik

- 4-20 mA çıkış 2 kablo
- 9 ila 36 VDC güç kaynağı
- -10°C ile +70°C arası sıcaklık
- Bağıl basınç ölçümü
- Kapiler borulu, su sızmasına karşı korumalı PUR kablosu
- Hassasiyet < +/-0,35 % FSO IEC 60770'e göre
- Entegre aşırı gerilim koruması
- Atık su uygulamaları için özel model

• Standart modeller
- 10m kablo ile 3m ölçü
- 15m kablo ile 6m ölçü

• Talep üzerine özel model

Sıkma aleti CNPben ve CNPa

• Özellikleri

- Paslanmaz malzeme

- Kablo çapı 5,5 - 10,5 mm
- Boyut 175 x 55 x 25 mm

- 0,4m - 100m arası istenilen 
uzunlukta kablo ile

2, rue du Plessis - 35770 Vern-sur-Seiche (Rennes) Fransa Tel.: 
+33 (0)2 99 04 89 00 - Faks: +33 (0)2 99 04 89 01 E-posta: 
telecontrol@sofrel. com - Web: www.sofrel.com SOFREL LS web 
sitesi: www.ls-leak-detection.com
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