
Széleskörű teljesítmény
Az egyszerű konfiguráció lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy egy kapcsolót különféle célokra 

használjanak. A BPS 3000 a vákuumtól 600 bar-ig működik, míg a BTS 3000 a -30°C és 140°C 
közötti működésre lett kialakítva. A BLS 3000 különféle üzemi csatlakozásokkal és 24-100 cm 

hosszúságú érzékelővel rendelhető. A Generation 3000 termékek használhatók hidraulikus 
folyadékokhoz, különféle vegyszerekhez, vízhez és gázokhoz.

 
Kompakt és modern felépítés

Az új kompakt BPS 3000 elektronikus nyomáskapcsoló, a BTS 3000 elektronikus hőmérséklet 
kapcsoló és a BLS 3000 elektronikus szintkapcsoló lehetővé teszi az egyszerű beszerelést szűk 

helyeken is. A műszerek döntött kijelzői esztétikusak, funkcionálisak és az egyszerű felépítésük miatt 
könnyen használhatók.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgatható 320°-os kijelző
A forgatható 320 °-os kijelző és az elektronikus kapcsolat a Generation 3000 termékeken sokoldalúvá 

teszi a felszerelést és a telepítést, ezzel is segíti a különféle felhasználási módokat.
 

Flexibilis kijelző
A négy számjegyű 14 szegmensű LED- kijelző biztosítja a tökéletes olvashatóságot, az 

elhelyezkedéstől függetlenül. A megjelenített értékek invertálhatók, így fejjel lefelé szerelve is 
olvashatók

 
IP67 és EMI védelem

A durva környezeti körülmények, akár por vagy víz jelenlétével, nem jelentenek problémát a 
Generation 3000 műszerek számára. A kifinomult gépház és a lezárt billentyűzet biztosítja az 

egyszerű beprogramozást és irányítást. A műszerek fokozott EMI védelme lehetővé teszi a telepítést 
olyan helyeken, ahol nagyfeszültségű berendezéseket, vagy kézi adóvevőket használnak, például a 

fém- és energetikai iparban.
 

Teljesítmény
0,5%-os pontossággal és 0,1%-os ismétlőképességgel, valamint a szintmérés során 5 mm-es 
pontossággal, a Generation 3000 műszerei a legnehezebb kihívásoknak is megfelelnek. A két 
kapcsoló kimeneti lehetőség 0-10 VDC vagy 4-20mA analóg kimenettel lehetővé teszi a precíz 

mérést és érzékelést minden alkalommal.
 

 



Könnyű navigáció
A könnyen átlátható menürendszer leegyszerűsíti a tájékozódást 
a programozási lehetőségek között, a beépített intelligencia nem 

engedi a beállítási hibák előfordulását
 

Különféle felhasználás
Többféle üzemi csatlakozásnak köszönhetően a szintkapcsoló 

több területen alkalmazható, mint például az ipari hűtő- és 
kenőrendszereknél, mérőállványoknál és magas teljesítményű 

tápegységeknél.
 

Kompakt és robosztus felépítés
A versenytársaknál kisebb úszóval, valamint 1143 mm-es 

panelmagassággal és 406,4 mm-es panelszélességgel a BLS 
3000 könnyen telepíthető szűk helyekre is.

 
Pontos szintmérés

A reed-relék által biztosított folyamatos szintmérés és az 
egyedileg beállítható alapérték pedig biztosítja a pontos 

visszajelzést. A kapacitív technológiával ellentétben a mi úszós 
kivitelünknél nem okoz pontatlan mérést a változó környezeti 

körülmények miatti szennyeződés
 

Széleskörű anyagkompatibilitás
A BLS 3000 alkalmazható több közegben is, mint a víz, 

hűtőfolyadék, hidraulika, szennyezett anyagokkal teli közeg és a 
habos folyadékok, ahol radaros technológia kevésnek 

bizonyulhat.
 

Tapadáscsökkentett úszó technológia
A többi szintúszó termékkel ellentétben a mi úszóink kivitele 

lecsökkenti a valószínűségét a leragadásának.
 

Ajánlatkérésével keresse bizalommal szakértő kollégáinkat:
eger@merker2007.hu

budapest@merker2007.hu
szeged@merker2007.hu

zalaegerszeg@merker2007.hu
sarvar@merker2007.hu

debrecen@merker2007.hu
 

Aktuális termékkínálatunkat megtekinthetik honlapunkon:
www.merker2007.hu

 
Az újdonságokról pedig a Facebook oldalunkon értesülhet:

www.facebook.com/merker2007zrt


