
Universeel toepasbaar

Geheel rvs UitvoerinG

Conform fDa en eheDG

insteeklenGte 12mm

GesChikt voor Cip / sip 

Geen beweGenDe Delen

GevoeliGheiD instelbaar

7 basis instellinGen 

instellinG via Dip-switCh en pC

niveauschakelaars voor vloeistoffen

kmw

1” bsp Trilvork 
procesaansluiting

nijverheidsweg 5
postbus 13

tel. 0521-591550
fax 0521-592046

7991 CZ  DwinGeloo
7990 aa  DwinGeloo

website:  www.klay.nl
e-mail: info@klay.nl

Producent:

Beschrijving 

De kmw is een microprocessor gestuurde niveauschakelaar met een geïnte-
greerde interface. De kmw stuurt hoge frequentiegolven uit die zorgen voor 
een electromagnetisch veld waardoor de vloeistof kan worden gedetecteerd. 
hierdoor is dit meetprincipe geschikt voor nagenoeg alle vloeistoffen en pasta’s!
er zijn 7 basisinstellingen voor verschillende media. een voordeel van de kmw 
is de mogelijkheid tot trending. het proces kan gedurende langere tijd worden 
gevolgd en het schakelpunt van de kmw kan zeer nauwkeurig worden vastge-
steld. De kmw wordt af fabriek geleverd in een configuratie zodat deze direct 
inzetbaar is voor de meest voorkomende vloeistoffen. het kan voorkomen dat 
bepaalde media (visceus) een andere instelling vragen. er zijn 2 mogelijkheden 
om een andere gevoeligheid te kiezen. middels dipswitch of via pC met software 
en interface. voor zeer visceuze media is een uitvoering met verlengde insteek 
beschikbaar.
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Uitgestraalde frequentie : 100 – 180 mhz

voeding : 18 - 32 vdc

Uitgang : pnp 

instelling : via dip-switch en pC

materiaal procesdelen : rvs 316 en peek

materiaal behuizing : rvs 304

electronische aansluiting : m12 of pG

reactie tijd : < 0,2s

omgevingstemperatuur : –10…+70°C

temperatuur medium : 0…+ 150°C

beschermingsklasse : ip67

aanduiding intern : leD

maximale druk : 25 bar

technische veranderingen voorbehouden
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Specificaties

Bestelcode ‘KMW’ 

1” bsp.

Verlengde PEEK sensor

h - verlengde halsbuis Opties:
p verlengde peek sensor

Connector:
5  pG wartel
6  m12 steker (standaard)

Procesaansluiting:
s  -1” bsp (G1”)(standaard)*
G  - 1/2” bsp (G1/2”)
m - melkkoppeling nw 25, 40 
   of 50
l - triclamp 1”, 11/2” of 2”
X4 - varivent

* Uitwisselbaar met trilvork
 niveauschakelaar
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Tweekleuren-LED
Groen - Schakelaar AAN & OK
Rood - Schakelaar SCHAKELT

Programmeersteker
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