
Wskaźnik położenia SENTINEL
z korpusem ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego

KORZYŚCI
• BEZPIECZEŃSTWO PRACY                                                

Dzięki ciągłej informacji o stopniu 
otwarcia armatury

• OPERATIONAL SAFETY
Wsparcie profesjonalnej eksploatacji 
sieci wodociągowej lub gazowej,               
w szczególności zaworów istotnych 
dla systemu 

• OCHRONA I MONITOROWANIE 
GOTOWOŚI PRACY
Dużych i trudno dostępnych sieci, 
w tym połączenie z centrum kontroli, 
a także zabezpieczenie dokumentacji 
dla firm ubezpieczeniowych w 
przypadku awarii
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Wskaźnik położenia SENTINEL ze stali nierdzewnej

Wskaźnik położenia SENTINEL ze stali nierdzewnej

Wskaźnik położenia SENTINEL 
z żeliwa sferoidalnegoj

Mechaniczny

Elektryczny

• Oznaczenie pozycji ZAMKNIĘTA / OTWARTA
• Dla standardowych wymagań bezpieczeństwa

• Mechaniczne oznaczenie i elektryczne krańcówki położenia krańcowego
• Centre wskazanie pozycji można odczytać zarówno na korpusie 

wskaźnika położenia, jak i w centrum sterowania
• Dla wysokich wymagań bezpieczeństwa

Elektryczny z monitoringiem rurociągów

Materiał

Zakres ilości obrotów

Przyłącze**

Typy

• Mechaniczne oznaczenie i elektryczne krańcówki położenia krańcowego 
oraz monitorowanie rurociągu

• Wskazanie pozycji można odczytać zarówno na korpusie wskaźnika 
położenia, jak i w centrum sterowania dodatkowo w obudowie jest 
zintegrowany system monitorowania rurociągu, aby wskazać usterki                
w liniach sygnałowych

• Dla najwyższych wymagań bezpieczeństwa

• Żeliwo sferoidalne z powłoką zabezpieczającą IP67*/IP68
• Stal nierdzewna A2 IP67*/IP68
• Stal kwasoodporna A4 IP67*/IP68

(*wersja elektryczna ze standardowymi krańcówkami)

Wersja ze stali nierdzewnej posiada pomarańczowy pierścień oznaczający 
na górnej części obudowy. Za pomocą tego pierścienia nastawczego klient 
ustala pozycje położenia armatury (w pozycji zamkniętej  zaworu).

Obrotów/skok dla 360°
• 0-20
• 0-60
• 0-360
• 0-900

• Kwadrat 25x25 mm
• Wałek Ø 30 mm  

(**możliwa redukcja za pomocą adaptera)
Wymiary indywidualne dostępne na zapytanie.

Z elektrycznymi krańcówkami 
położenia

Wskazanie mechaniczne
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Wymiary

Przykłady zastosowaniania
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Elektryczny wskażnik położenia SENTINEL widok z góry                        
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Mechaniczny wskażnik położenia SENTINEL widok z boku                         Mechaniczny wskażnik położenia SENTINEL widok z góry                         

Wskaźnik położenia SENTINEL z adapterem                                  
do bezpośredniego montażu na korpusie zasuw

Elektryczny wskaźnik położenia SENTINEL               
ze stali nierdzewnej 

Zestaw Elektrycznych wskaźników położenia 
SENTINEL ze stali nierdzewnej

Mechaniczny wskaźnik położenia z żeliwa 
sferoidalnego ze zintegrowanym kołnierzem i 
pierścieniem ustalającym ze stali nierdzewnej

Elektryczny wskażnik położenia SENTINEL widok z boku                         
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