
NIVEAU INDICATOR

IDEAAL VOOR
Projecten die een niveau indicatie vereisen waarmee je het 
vloeistofniveau van een afstand kunt controleren
 
VOORDELEN
• Dampdichte niveau indicator
• Gemakkelijk in gebruik 
• Bestand tegen de meeste chemicaliën en zware omstandigheden

MATEN EN GEWICHT

DIAL / BEHUIZING ONTWERP

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Voor zover ons bekend zijn de hierin vermelde technische gegevens op de datum van uitgave en nauwkeurig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Een garagntie voor wat betreft de nauwkeurigheid wordt niet gegeven of gesuggereerd, omdat afwijkingen (kunnen) voorkomen. BAKERCORP VERSTREKT GEEN 
ENKELE, EXPLECIETE OP IMPLICIETE GARANTIE OF TOEZEGGING. BLOEMENDAALSE ZEEDIJK 10 • 4765 BP ZEVENBERGSCHEN HOEK • THE NETHERLANDS • 
+31 (0)168 331 440 • WWW.BAKERCORP.EU

TYPE: NIVEAU INDICATOR 6” DAMP DICHT

EIGENSCHAPPEN

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGSINSTRUCTIES

Wijzerplaat: Diameter 200 mm 

Hoogte: 330 mm incl. 6” flens

Breedte: 180 mm (totaal)

Gewicht: 16 kg (ongeveer, incl. blindflens)

Max. temperatuur: 70 ºC (NBR)* - 100 ºC (EPDM) 
(afhankelijk van pakking)) 

* NBR materiaal is standaard. EPDM / Viton 
zijn optionele materialen tegen meerprijs

Behuizing: Aluminium legering alloy A356 om 
bijtende atmosfeer te weerstaan

Schaft: Roestvast staal

Tandwielen: “Acetel” – stil met lange levensduur

Kogellagers: “Rulion” inert voor de meeste chemicaliën 
en ware omstandigheden (-240 tot
+287 °C)

Afsluiters: “Viton” quad rings voor toepassingen die 
lange afdichting vereisen

Constant torque spring: Roestvast staal

Vlot: Roestvast staal “Teflon” gecoat om 
ophoping tegen te gaan

Kabel: Roestvast staal “Teflon” gecoat met 
roestvast stalen hulpstukken

Stroombehoefte: Heeft geen elektriciteit nodig 

Elke unit is getest tot 127 cm water kolom om geen emmusie te 
garanderen. Bovendien wordt elke unit geïnspecteerd na elke 
installatie en aan het einde van verhuur

Dit product kan niet worden gebruikt op Mix Tanks. Toepassingen 
variëren, graag de volgende informatie delen met uw BakerCorp 
vertegenwoordiger:
• Beschrijving van het opgeslagen product
• Dichtheid van het opgeslagen product
• Vul en afvoer debieten
• Type van gebruikte afsluiter en waar aangesloten
• Unieke kenmerken van het opgeslagen product


