




Alkalmazás

Alkalmazás

EM-AUTOZERO-típusú bővítőmodul az EASYLAB-rendszerhez
Z: EM-AUTOZERO, Automatikus nullpont állítás, a hosszú távú stabil térfogatáram mérés, így kevesebb karbantartás
Használható vegyifülke elszívással, levegő befúváshoz, elszíváshoz vagy EASYLAB TCU3 nyomáskülönbség szabályozóhoz
Laboratóriumokban és a sterilszobákban történő használatra a gyógyszeripari, félvezető gyártási szektorokban, műtőkben, intenzív osztályokon és irodákban,
nagyon nagy kihívást jelentő szabályozási környezetekben

Különleges ismérvek

hosszú távú stabil térfogatáram mérés, így kevesebb karbantartás
Automatikus nullpont korrekció feszültség alá helyezéskor
Ciklikus nullpont korrekció az üzemelés során (8 óránként)
Nincs szükség további konfigurálásra
Az EASYLAB szabályozó automatikusan felismeri a bővítőmodult

Leírás

Alkatrészek és tulajdonságok

Mágnesszelep
Kétpólusú csatlakozódugós csatlakozókábellel csatlakoztatható az EASYLAB alaplaphoz
Tömlők a statikus nyomáskülönbség jeladó csatlakoztatásához

Szerkezeti ismérvek

A méretek és rögzítési pontok megfelelnek az EASYLAB ház méreteinek
A bővítőmodul a nyomáskülönbség jeladó tartójának nyílásába illeszthető (nincs szükség szerszámra)
Integráció a statikus nyomáskülönbség jeladó és a nyomáskülönbség érzékelő tömlőcsatlakozójába
Könnyen, csatlakozódugóval csatalkoztaható az EASYLAB szabályozóhoz

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

EXPANSION MODULE EM-
AUTOZERO

EASYLAB CONTROLLER
INCLUDING EM-
AUTOZERO

EM-AUTOZERO

AUTOMATIKUS NULLPONT KORREKCIÓ EASYLAB-HOZ

Bővítőmodul EASYLAB_szabályozókhoz, mely automatikus nullpont állítást, a
hosszú távú stabil térfogatáram mérést és csökkentett karbantartást kínál.

Kifejezetten ajánlott érzékeny területek nyomáskülönbség vagy
térfogatáram mérésére
Az EASYLAB szabályozó automatikusan felismeri és használja a
bővítőmodult
A bővítőmodul a házban kerül elhelyezésre az EASYLAB alapelemkel
Könnyű utólagos szerelés
Nincs szükség további konfigurálásra

EM-AUTOZERO

KEZDŐLAP > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer – LABCONTROL > Bővítő modulok

> Típus EM-AUTOZERO
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https://www.trox.hu/b%25C5%2591v%25C3%25ADt%25C5%2591-modulok/t%25C3%25ADpus-em-autozero-20b96581f3d47df1


① Solenoid valve
② Plug
③ Differential pressure sensor – plus connection
④ Differential pressure sensor – minus connection
⑤ Pressure transducer – minus connection
⑥ Pressure transducer – plus connection
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