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dTRANS O2 01
Çözünmüş oksijen (DO) için iki telli
transmitter
Opsiyonel terminal kutusu veya çalıştırma ünitesi ile birlikte

İki telli transmitter
JUMO dTRANS O2 01

Tip 202610
Kısa açıklama
JUMO dTRANS O2 01 iki telli transmitter sulu çözeltilerde çözünmüş oksijenin ölçümü için
kullanılır. Oksijen içeriğine göre elektriksel olarak izole edilmiş 4 ... 20 mA çıkış sinyali
sağlar. Enstrüman kurulum programı vasıtasıyla veya bir terminal kutusu / çalıştırma
ünitesi (opsiyonel olarak mevcuttur) ile konfigüre edilebilir. Ortamın sıcaklığı iki telli
transmitterde bir Pt1000 ile elde edilebilir ve daha fazla işlenebilir (standart modelden ve
üzerinden, ayrıca 4 ... 20 mA iki telli sinyal gibi).
Ölçüm elektrokimyasal, membran kaplı sensör ile yapılmıştır. İki telli transmitterde
bütünleşmiş olan mikroişlemcili devre sıcaklık, atmosferik basınç ve tuzluluk (tuz içeriği)
faktörlerini hesaplar. Sensör modüler tasarımlıdır ve bakım ve değişim kolaylıkla yapılır.
Genel uygulama alanları
–
–
–
–
–

Kentsel veya endüstriyel kanalizasyon suyu işleme tesisleri
İçme suyu gözetimi
Su kirliliğinin önlenmesi
Balık çiftlikleri (tatlı ve tuzlu su)
Proses makineleri

Opsiyonel çalıştırma ünitesi

Ana özellikler
? Sulu çözeltilerde çözünmüş oksijenin

(DO) ölçümü
? Güvenli tek noktalı kalibrasyon
? İki telli transmitter (temel ve standart

modeller ile)

Modeller ve paket teslimi
Temel model
– İki telli transmitter
JUMO dTRANS O2 01
– 8 m ek kablo
– Kalibrasyon için buton ile birlikte terminal
kutusu (IP65)
Temel model bir PLC veya bir kayıt
enstrümanına doğrudan bağlantı için
tasarlanır. Kalibrasyon fonksiyonu lokal olarak
başlatılabilir. Transmitter kurulum programı
vasıtasıyla (opsiyonel olarak mevcuttur)
konfigüre edilebilir.
İki telli transmitter için besleme ayrı bir güç
kaynağı (opsiyonel) ile sağlanır, örneğin
JUMO TN-22, bakınız Veri Sayfası 95.6024.
JUMO dTRANS Az 01 (Veri Sayfası 202550),
kenar boyutu 96 x 48mm ile temel model için
uygun
bir
gösterge/kontrolördür.
Bu
enstrüman bir PLC veya kayıt enstrümanına
doğrudan bağlantının gerekli olmadığı
yerlerde tavsiye edilir.
JUMO dTRANS Az 01 ayrıca iki telli
transmitter için gerekli beslemeyi sağlar.

01.08/00386215

? Ölçüm sinyalinin (DO) ve çıkış sinyalinin

Standart model
Temel model gibidir ancak bir ekran ve ilave
çalıştırma tuşlarına sahip çalıştırma ünitesine
(terminal kutusu yerine) sahiptir. İki telli
transmitter ve çalıştırma bölümü için besleme
ayrı bir güç kaynağı (opsiyonel) ile sağlanır,
örneğin JUMO TN-22, bakınız Veri Sayfası
95.6024. Sıcaklık için opsiyonel iki telli
transmitter ilave güç kaynağına (örneğin
JUMO TN-22) gereksinim duyar.
Enstrüman membranlı tuş takımından
çalıştırılır. Operatör açıklamaları çalışmanın
kolayca anlaşılmasını sağlar. dTRANS O2 01
çalıştırma ünitesi yoluyla konfigüre edilir.
Maksimum model
Standart modelde olduğu gibidir. Ek olarak
çalıştırma ünitesi oksijen ve sıcaklık iki telli
transmitterleri için bir güç kaynağına, sıcaklık
için bir sinyal çıkışına (4 ... 20 mA) ve alarm
fonksiyonları ve limit kontrolü için ayrı olarak
programlanabilen iki röleye sahiptir. Bu model
arka aydınlatmalı ekrana sahiptir.

(mA) elektriksel yalıtımı
? Mevcut montaja problemsiz bağlantı

(örneğin bir PLC ye)
? Full (maksimum) model bağımsız bir

çözüm sunar.
? Sıcaklık, atmosferik basınç ve

tuzluluğun kompanzasyonu
? Ortamın sıcaklığının daha fazla

?

?
?

?

işlenmesi mümkündür (yedek Pt1000 ve
iki telli transmitter)
Kurulum programı kullanışlı transmitter
konfigürasyonu / dokümantasyonu
sağlar.
Modülleri değiştirilmesi ile daha basit,
daha güvenli bakım.
Karanlıkta dahi kolay okuyabilmek için
arka aydınlatmalı ekran (maksimum
model için)
Kapsamlı aksesuar aralığı

Mevcut aksesuarlar
–
–
–
–

Kurulum programı
PC arayüz kablosu
Yedek sensör modülleri (set)
Armatürler
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500 ... 1500 hPa (mbar) veya
yükseklik a.m.s.l. yoluyla dolaylı:
0 ... 3000 m.

Genel
Besleme
Temel model Tip 202610/80 ve
Standart model Tip 202610/81
19 ... 31 V DC; nominal 24 V DC

Çözünmüş oksijen çıkışı:
UB – 10 V

0.02 A

Tuzluluk (tuz içeriği kompanzasyonu)
0 ... 40 g/kg

Maksimum model Tip 202610/82
110 ... 240 V AC +10%/-15%, 48 ... 63Hz
veya 20 ... 30 V AC/DC, 48 ... 63Hz
Güç çekimi: yaklaşık 8 VA

Çıkış sinyali
4
...
20
ölçeklenebilir

mA,

aralıkta

serbestçe

Cevap süresi (25°C'de)
t90 < 180 saniye

Ekran çözünürlüğü
0.01 mg/l ve 0.1%;
0.1 °C

Güvenli basınç
20°C'de maksimum 6 bar
Basınç değişiklikleri çıkış sinyalini

Kablo uzunluğu
Oksijen transmitteri ve gösterge/
çalıştırma ünitesi arasındaki kablo
uzunluğu
8m

Standart model Tip 202610/81:
Çözünmüş oksijen çıkışı / sıcaklık
UB – 17 V

0.02 A
Maksimum model Tip 202610/82
Çözünmüş oksijen çıkışı / sıcaklık
= 500 ?

Minimum içeri akış
5 cm/sn

İzin verilen ortam sıcaklığı
-5 ... +50°C
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etkileyecektir!

Sıcaklık ölçümü

Koruma
EN 60 529'a göre IP68

Elektrik bağlantısı
takılabilir vida terminalleri

Aralık
0 ... 50°C (sabit)

Gövde malzemesi
gövde: paslanmaz çelik 1.4305
sensör başlığı ve
koruyucu kutu:
PVC

Yıldırım koruması
kaba ve ince koruma
Elektromanyetik uyumluluk
(EMC)
EN 61 326'ya göre

Doğruluk
Temel model
Tip 202610/80-500-2000-08-28
Sensör: Pt1000, B Sınıfı
Ekran: yok
Çıkış sinyali: yok

Ağırlık
yaklaşık 700 dk

Oksijen transmitteri

Standart model
Tip 202610/81-500-2000-08-28
Sensör: Pt1000, B Sınıfı
Ekran: aralığın 0.25% i
Çıkış sinyali: yok

Terminal kutusu ve
çalıştırma ünitesi

Aralık
0 ... 2 ve 0 ... 50 mg/l
(ayrı olarak programlanabilir)

Koruma
EN 60 529'a göre IP65

Ölçüm birimleri
mg/l veya % doygunluk

Standart model
Tip 202610/81-405-2000-08-28
Ekran: aralığın 0.25% i
Çıkış sinyali: aralığın 1% i

Gövde malzemesi
PC

Doğruluk
±1% aralık sonu (20 mg/l)

Ağırlık
yaklaşık 2 kg

Sıcaklık kompanzasyonu
0 ... +50°C

Maksimum model
Tip 202610/82-006-2000-08-23
Ekran: aralığın 0.25% i

Yük
Temel model Tip 202610/80

Atmosferik basınç kompanzasyonu
doğrudan atmosferik basınç yoluyla:

Elektrik bağlantısı

1 ... 8
dahili kablo bağlantısı

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)
(5)

1 ... 8
dahili kablo bağlantısı

(6)

Çıkış sinyali
için ekran

(9)
(10)

4 ... 20 mA
Oksijen

Çıkış sinyali
için ekran
+
4 ... 20 mA
Oksijen 1
-

1
2

(14)

+

(15)

-

K1

(11)

K2
Çıkış sinyali için ekran
4 ... 20 mA
1
+ Oksijen

(12)

4 ... 20 mA
Sıcaklık 2

Röle 1

K2

(13)

+

(14)

-

4 ... 20 mA
2
Sıcaklık

(15)

Tip 202610/81-405-2000-08-28

ayrı olarak ölçeklenebilir
sabit ayar: 4 ... 20 mA ya göre 10 ... 50°C

01.08/00386215

(9)

Besleme

K1

(8)

(10)

(13)

Tip 202610/80-500-2000-08-28
Tip 202610/81-500-2000-08-28

1 ... 8
Dahili
kablo
bağlantısı

(7)

(11)
(12)

(5)

N

(6)

(7)
(8)

(4)

L

Tip 202610/82-006-2000-08-23

Röle 2
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Boyutlar
Oksijen transmitteri
Kırmızı
Mavi
Gri
Yeşil

dia.
40

Pembe
Sarı
Kahverengi
Beyaz
Ekran
Uzunluk: 8 m; çapı yaklaşık 7 mm

approx. 193

approx. 258

Cep, çıkartılabilir
alt: 1" boru dişi,
montaj veya genişletme
için.

Terminal kutusu veya çalıştırma ünitesi

Sabitleme braketleri
(standart aksesuar)

Sabitleme

01.08/00386215

braketleri

2

Renk

Terminal
kutusu

Sinyal

Pembe

1

RXD

Yeşil

2

Topraklama

Sarı

3

TXD

Beyaz

4

b Pt1000

Kahvere
ngi

5

a Pt1000

Kırmızı

6

+e / -I

Mavi

7

-e / +I

Ekran

8

Gri

11

CAL / NC
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Bağlantı örnekleri
Terminal kutusu ile temel model 202610/80-500-2000-08-28
Terminal kutusu
(Temel model)

JUMO dTRANS O2 01
iki telli transmitter için
Yedek 24 V DC besleme
2 telli bağlantı
Oksijen için sinyal çıkışı
(4 ... 20 mA)
PLC
Görselleştirme
veya benzeri
Opsiyonel ölçüm noktasında
sıcaklık (Pt1000)

Çözünmüş oksijen (DO) için
iki telli transmitter

JUMO DTRANS Az 01 ve terminal kutusu ile temel model 202610/80-500-2000-08-28
Terminal kutusu
(Temel model)

JUMO dTRANS Az01
Gösterge/kontrolör

Standart çıkışlar
2 röle + 1 lojik çıkış
opsiyonel*:

2 telli bağlantı
Oksijen için sinyal çıkışı
(4 ... 20 mA)

- analog çıkış
0(4) ... 20 mA veya 0 ... 10V
elektriksel olarak izole
Opsiyonel ölçüm noktasında
sıcaklık (Pt1000)

- ek röleler
(örneğin alarm)
- arayüzler
(Modbus/Jbus, RS422/RS485)
dTRANS Az 01'den
24 V DC besleme

- arayüzler
Profibus-DP
- olası kombinasysonlar için
bakınız Veri Sayfası 20.2550

Çözünmüş oksijen (DO) için
iki telli transmitter

Çalıştırma ünitesi ile standart model 202610/81-405-2000-08-28
Çalıştırma ünitesi
(Standart model)

JUMO dTRANS O2 01
iki telli transmitter ve
sıcaklık için
iki telli transmittere
uygun 2 ayrı
24 V DC beslemesi
2 telli bağlantı
Oksijen için sinyal çıkışı
(4 ... 20 mA) 1
PLC
Görselleştirme
veya benzeri
2 telli bağlantı
Sıcaklık için sinyal çıkışı
(4 ... 20 mA) 2

1
2

Çözünmüş oksijen (DO) için
2 telli tranmister

01.08/00386215

serbestçe ölçeklenebilir
sabit ayar: 4 ... 20 mA ya göre 0 ... 50 °C
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Çalıştırma ünitesi ile maksimum model 202610/82-006-2000-08-23
Çalıştırma ünitesi
(Maksimum model)
Besleme
110 ... 240 V AC veya
20 ... 30 V AC/DC
2 telli bağlantı
Oksijen için sinyal çıkışı
(4 ... 20 mA) 1

2 röle çıkışı

PLC
Görselleştirme
veya benzeri

2 telli bağlantı
Sıcaklık için sinyal çıkışı
(4 ... 20 mA) 2

1
2

Çözünmüş oksijen (DO) için
iki telli transmitter

01.08/00386215

serbestçe ölçeklenebilir
sabit ayar: 4 ... 20 mA ya göre 0 ... 50 °C
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Aksesuarlar
Akış armatürleri

Union somun 2" boru
PVC

ru
bo
1"

Kısa açıklama
dTRANS O2 01 oksijen transmitteri akış
armatürlerinde monte edilebilir. Armatürler akışkanı
taşıyan boru hattında veya aşma borusunda
doğrudan monte edilir. Armatürün özel yapısı
sensörler içerisinde doğru akışı sağlar ve böylece
ölçüm hatalarından kaçınılmış olur.

Sensör montajı
PVC

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmitter

Boru yerleşimini planlarken takip eden noktalar
dikkate alınmalıdır:
– Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli
şekilde bakımını ve temizliğini sağlamak için
armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda
olmalıdır.
– Aşma borusu ölçümleri önerilir. Kapatma vanaları
sağlanmış olmalı ve böylece transmitter
çıkartılabilmelidir.
– Sistemlerin sıcaklık veya basınç gerilimlerine maruz
kaldığı yerlerde armatür ve transmitter gereksinimleri
karşılamalıdır.
– Armatür ve transmitterin materyallerinin
uyumluluğu (örneğin kimyasal uyumluluk) sistem
tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.
Akış armatürü, köşeli yuva
Malzeme
İzin verilen sıcaklık
Güvenli basınç
Bağlantı
Proses bağlantısı
Sipariş Numarası

T-dirseği DN50, 45°
PVC

Akış yönü

PVC
+5 ... +50°C
1 bar basınca kadar
çözücü kaynağı
soketleri
T-parçası DN50, 45°
20/00398137

1" boru

Sensör montajı
PVC

Union somun 2"
PVC

Akış gövdesi
PVC

Boru klipsi

Akış armatürü,
hortum bağlantısı
Malzeme
İzin verilen sıcaklık
Güvenli basınç
Bağlantı
Proses bağlantısı
Sipariş Numarası
01.08/00386215

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmitter

gövde PVC
boru klipsi PP
+5 ... +50°C
1 bar basınca kadar
çözücü kaynağı
soketleri
1/4" boru (8 x 6 mm
çapında hortum için.)
20/00398142

Akış yönü
8x6mm boru çapı için
1/4" boru bağlantısı
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Daldırma armatürleri
Kısa açıklama
dTRANS O2 01 oksijen transmitteri daldırma
armatürlerinde monte edilebilir. Armatürler verilen
boru klipslerini kullanarak geçitlerde veya açık
konteynırlarda monte edilir. Çeşitli daldırma
uzunlukları
ile
farklı
daldırma
derinlikleri
kolaylaştırılmıştır.

Kablo bileziği
Pg11, polikarbonat

Terminal başlığı
PVC

Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate
alınmalıdır:
– Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli
şekilde bakımını ve temizliğini sağlamak için
armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda
olmalıdır.
– Armatür ve transmitterin materyallerinin
uyumluluğu (örneğin kimyasal uyumluluk) sistem
tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.

İzin verilen sıcaklık
Güvenli basınç
Kablo bileziği
Koruma

daldırma tüpü PVC
boru klipsi PP
+5 ... +50°C
1 bar basınca kadar
Pg11
IP65 EN 60 529

Daldırma uzunluğu
Sipariş Numarası

500 mm
20/00398131

Daldırma uzunluğu
Sipariş Numarası

1500 mm
20/00398135

EL - daldırma uzunluğu

Daldırma armatürü
Malzeme

Koruyucu tüp
PVC

Boru klipsi
PP

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmittter

01.08/00386215
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Süspansiyon armatürleri
Kısa açıklama
dTRANS O2 01 oksijen transmitteri süspansiyon
armatürlerinde monte edilebilir. Armatürler öncelikle
açık kaplarda ölçüm için kullanılır. Armatür kabın yan
tarafından uzakta kelepçe ile zincirden asılarak
konumlandırılır. Çeşitli daldırma tüpü uzunlukları ile
farklı daldırma derinlikleri kolaylaştırılır.

Kelepçe
1" boru

Sensör montajı
PVC

Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate
alınmalıdır:
– Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli
şekilde bakımını ve temizliğini sağlamak için
armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda
olmalıdır.
– Armatür (ve bununla birlikte transmitter) sarkaç
tipi hareketlerin sonucunda kabın yan tarafına
vurmamalıdır.

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmittter

– Armatür ve transmitterin materyallerinin
uyumluluğu (örneğin kimyasal uyumluluk) sistem
tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.
Süspansiyon armatürü
Malzeme

İzin verilen sıcaklık
Güvenli basınç
Kablo bileziği
Koruma

Daldırma tüpü PVC
kelepçe paslanmaz
çelik
+5 ... +50°C
1 bar basınca kadar
Pg11
IP65 EN 60 529

Daldırma uzunluğu
Sipariş Numarası

150 mm
20/00398148

Daldırma uzunluğu
Sipariş Numarası

500 mm
20/00398143

Daldırma uzunluğu
Sipariş Numarası

1500 mm
20/00398144

Kelepçe
paslanmaz çelik

Kablo bileziği
Pg11; polikarbonat

Terminal başlığı
PVC

EL - daldırma uzunluğu

Koruyucu tüp
PVC

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmittter

01.08/00386215
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Akış armatürleri
Kısa açıklama
Akış armatürleri dTRANS O2 01 oksijen
transmitterinin monte edildiği daldırma armatürünü
monte etmek için kullanılır. Armatürler öncelikle açık
kaplarda ölçüm için kullanılır. Daldırma armatürünün
çeşitli daldırma tüpü uzunlukları ile farklı daldırma
derinlikleri kolaylaştırılmıştır.

Armatür (ayarlanabilir)

Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate
alınmalıdır:
– Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli
şekilde bakımını ve temizliğini sağlamak için
armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda
olmalıdır.

Çözünmüş oksijen için iki
telli
transmitter
için
daldırma armatürü

– Su dalgalanmaların derinliğinde armatürün (ve
bununla birlikte transmitterin) su seviyesi düşük
olduğu zaman nehir yatağının veya kanalın
tabanına çarpmaması sağlanmalıdır.
– Armatür ve transmitterin materyallerinin
uyumluluğu (örneğin kimyasal uyumluluk) sistem
tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.
Akış armatürü
Malzeme
İzin verilen sıcaklık
Armatür montajı
Sipariş Numarası

PVC
+5 ... +50°C
40 mm
20/00397483

Uygun daldırma armatürü
Daldırma uzunluğu
Sipariş Numarası

500 mm
20/00398131

Daldırma uzunluğu
Sipariş Numarası

1500 mm
20/00398135
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Hava koruma tentesi
Boru montaj takımı

Kısa açıklama
Bu aksesuar kabın yan tarafında montaj için
tasarlanmıştır. dTRANS O2 01 oksijen transmitteri
süspansiyon armatürlerinde monte edilebilir. Farklı
daldırma derinlikleri ve kabın kenarından olan
mesafeler kol ve zincir ile kolaylaştırılmıştır.

Universal bağlantı nok.
(kenetleme kaldıracı ile
ayarlanabilir)

Kouyucu tente terminal kutusunun ve çalıştırma
ünitesini hava koşullarına karşı korumaktadır.
Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate
alınmalıdır:

yaklaşık 1500

– Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli
şekilde bakımını ve temizliğini sağlamak için
armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda
olmalıdır.

– Armatür ve transmitterin materyallerinin
uyumluluğu (örneğin kimyasal uyumluluk) sistem
tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.

yaklaşık 1700

– Armatür (ve bununla birlikte transmitter) sarkaç
tipi hareketlerin sonucunda kabın yan tarafına
vurmamalıdır.

Zincir

Kol (Ayarlanabilir)

Destek sütunu

Taban, kol ve zincir ile destek dikmesi
Malzeme
paslanmaz çelik
Sütun
dökme alüminyum
Taban
paslanmaz çelik
Kol
paslanmaz çelik
Zincir
Universal bağlantı dökme alüminyum
noktası
İzin verilen sıcaklık
-5 ... +50°C
Sipariş Numarası
20/00398163

Boru montajı takımı 1
Malzeme
Sipariş Numarası

Paslanmaz çelik
20/00398162

Koruyucu tente 2
Malzeme
Sipariş Numarası

Paslanmaz çelik
20/00398161

Süspansiyon armatürü
Malzeme
Sipariş Numarası

1

yukarı bakınız
20/00398143
veya
20/00398144

Boru montaj takımını kullanarak terminal kutusu
veya çalıştırma ünitesi bir boruya eklenebilir
(örneğin destek sütunu veya parmaklık).

2

Boru montaj takımı hava koruma tentesini monte
etmek için gereklidir.
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Sipariş ayrıntıları
(1)
202610
(2)
80
81
82
(3)
X

006
405
500

X X X

2000

X X X

08

X
X

23
25
28

X
X
X
X

1
2
3
4

X
X X

(4)
(5)
(6)

X X

(7)
X
X
X
X

Temel tip
Çözünmüş oksijen (DO) için iki telli transmitter
Temel tipe ekler
Temel model 1
Standart model 1
Maksimum model 1
Çıkış (ilave sıcaklık çıkışının)
4 ... 20 mA (dahili besleme)
4 ... 20 mA (dahili besleme)
Direnç çıkışı Pt1000
Oksijen için aralık
0 ... 20 mg/l (programlanabilir)
Kablo uzunluğu
8m
Besleme
110 ... 240 V AC +10%/-15%, 48 ... 63 Hz
20 ... 30 V AC/DC, 48 ... 63 Hz
19 ... 31 V DC (2-telli transmitter)
Dil
Almanca (standart)
İngilizce
Fransızca
İspanyolca

X = kombinasyon mümkündür
(1)

(2)
.. -

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sipariş kodu

202610

/

- 2000 -

08

-

-

Sipariş örneği

202610

/ 81 - 500 - 2000 -

08

- 28 -

1

1

Özel model: Eğer aşırı derecede kirlilik beklenecekse oksijen transmitterinin koruyucu kutusu koruyucu bir membran ile donatılmış
şekilde teslim edilebilir. Ancak bu membran sensör cevabını geciktirecektir.

Not:
Tip kodu bir tip ismidir, modüler sistem değildir.
Eğer hepsinde mümkün ise lütfen siparişinizi gerçekleştirirken “Standart model” veya “Üretim modeli” altında listelenen
nesneleri seçinin.
Ayrı kod özelliklerinin serbest kombinasyonu teknik olarak kontrol edilmeli ve bizim tarafımızdan onaylanmalıdır.
Herhangi bir sorunuz için lütfen bize danışın.
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Standart modeller
Tip

Sipariş Numarası

202610/81-405-2000-08-28-1 (operatör dili: Almanca)

20/00391357

202610/82-006-2000-08-23-1 (operatör dili: Almanca)

20/00391358

Üretim modelleri
Tip

Sipariş Numarası

202610/80-500-2000-08-28-1 (operatör dili: Almanca)

20/00391336

202610/82-006-2000-08-25-1 (operatör dili: Almanca)

20/00393328

202610/82-006-2000-08-23-2 (operatör dili: İngilizce)

20/00406637

202610/82-006-2000-08-28-2 (operatör dili: İngilizce)

20/00409019

202610/82-006-2000-15-23-2 (operatör dili: İngilizce)

20/00427326

202610/81-405-2000-08-28-3 (operatör dili: Fransızca)

20/00439522

202610/82-006-2000-08-23-3 (operatör dili: Fransızca)

20/00439523

202610/82-006-2000-08-23-4 (operatör dili: İspanyolca)

20/00436038

202610/81-405-2000-08-28-4 (operatör dili: İspanyolca)

20/00437029

Opsiyonel aksesuarlar standart model
Açıklama

Sipariş Numarası

Akış armatürü, köşeli yuva

(PG 202850) 20/00398137

Akış armatürü, hortum bağlantısı

(PG 202850) 20/00398142

Daldırma armatürü, daldırma tüpü uzunluğu 500 mm

(PG 202850) 20/00398131

Daldırma armatürü, daldırma tüpü uzunluğu 1500 mm

(PG 202850) 20/00398135

Süspansiyon armatürü, daldırma tüpü uzunluğu 150 mm

(PG 202850) 20/00398148

Süspansiyon armatürü, daldırma tüpü uzunluğu 500 mm

(PG 202850) 20/00398143

Süspansiyon armatürü, daldırma tüpü uzunluğu 1500 mm

(PG 202850) 20/00398144

Yüzen armatür

(PG 209791) 20/00397483

Taban ile destek sütunu, kol ve zincir
Terminal kutusu veya çalıştırma ünitesi için boru montaj

(PG 202850) 20/00398163
takımı3

(PG 202850) 20/00398162
4

Terminal kutusu veya çalıştırma ünitesi için hava koruma tentesi

(PG 202850) 20/00398161

Yedek sensör modülleri takımı seti (2 eleman + Kullanım Kılavuzu)

(PG 209791) 20/00393329

dTRANS O2 01 için adaptör ile kurulum programı

(PG 202599) 20/00394728

TTL/RS232 dönüştürücü ile PC arayüz kablosu

(PG 959720) 95/00301315

USB/TTL dönüştürücü ve iki adaptör ile PC arayüz kablosu
(USB bağlantı kablosu)

(PG 959720) 95/00456352

3

Boru montaj takımını kullanarak terminal kutusu veya çalıştırma ünitesi bir boruya eklenebilir (e.g. örneğin destek sütunu veya
parmaklık).
4
Koruyucu tentenin montajı için boru montaj takımı gereklidir.
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