Nivågivare
www.ifm.com/se/lmt

Undertrycker avlagringar
och skum perfekt:
hygienisk
punktnivågivare
från ifm.

För hygienområden
och viskösa medier

Punktnivågivare
typ LMT
Det pålitliga och snabba alternativet
till gaffelteknik

Type LMTx0x
Type LMTx2x
Type LMTx1x

öl

vatten

yogurt

fruktsirap

tvål

senap

äpple
mjölk

kvarg

ketchup

tandkräm

Undertrycker avlagringar,
vattenstänk eller skum.
Övervakning
av full tank

Bättre än gaffelteknik:
Inga mekaniska komponenter,
fullt kompatibel vad gäller
installation och funktion.

Anpassning och konfigurerbar
differentiering av media.

honung
grädde

choklad

glass
nougatkräm

olivolja

fett

Elektrisk konduktivitet
De tre LMT-serierna skiljer sig i sina fabriksinställningar för de olika typerna av media.
Varje givare kan dock ställas in mot valfritt media via IO-Link.

Omedelbart klar för
användning:

Anpassningsbar med
hjälp av IO-Link:

sirap
Dielektrisk konstant

Pålitlig detektering:

Fabriksinställningar för de
vanligaste medierna.

parfait

Övervakning
av manlucka

Processanslutning
Enkel parameterinställning med hjälp
av LINERECORDER SENSOR

Övervakning
av tom tank

LINERECORDER SENSOR programvara
förenklar parameterinställningar och
övervakning av olika givare.
Tack vare programmet är en uniform
parameterinställning möjlig för varje
IO-Link-givare.
Skydd mot
torrkörning

Större transparens:
Läs processvärden via mjukvara
och optimera applikationen.

Installationslängd
[mm]

Godkännande

Best.nr.

Förinställd mot vattenhaltiga media
G 1/2

11

EHEDG, FDA, 3A

LMT100

G 1/2

38

EHEDG, FDA, 3A

LMT102

G 3/4

28

EHEDG, FDA

LMT202

G1

38

EHEDG, FDA

LMT302

G 1/2

153

EHEDG, FDA

LMT104

G 1/2

253

EHEDG, FDA

LMT105

Förinställd mot oljor, fetter, pulver
G 1/2

11

EHEDG, FDA, 3A

LMT110

Förinställd mot sockerhaltiga media, litet vatteninnehåll

Flexibel installation:

Bortser från rester och avlagringar

Längdvarianter, lägesoberoende
installation, brett utbud
av adaptrar.

LMT-givarna undertrycker tillförlitligt
avlagringar, rester, stänk, skum och
även viskösa medier såsom ketchup
eller majonnäs. För speciella tillämpningar kan känslighet eller, till exempel,
en tillslagsfördröjning ställas in via
IO-Link.

Hygieniskt utförande:
Hölje i syrafast stål med
sensortopp i PEEK
och underhållsfritt
tätningskoncept.

G 1/2

11

För mer information, så som tekniska data,
applikationsvideos eller priser, besök

www.ifm.com/se/lmt

EHEDG, FDA, 3A

LMT121

Besök vår hemsida:
www.ifm.com/se

Översikt:
produktutbud ifm
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