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DWT, DST

WATERTEMPERATUUR VOELERS

Specificaties Nr. DWT 0001
DST 0001

De voeler DWT 0001 vereenvoudigd de selectie van de producten en 
verbeterd de prestaties met zijn specifieke  inbouw. De lange stang 
wordt eenvoudig in de huls geschoven om een perfect kontakt te geven
met het voeler element. De DWT 0001 kan gebruikt worden met andere 
hulzen door het gebruikt van het koppelstuk  DWA 0001. Het gebruik 
van deze koppelstukken vermijdt het leegmaken van de installaties.

De DWT 0001 voeler beschikt over een reactie tijd van  7s, dit maakt
van hem een optimale keuze voor oplossingen met een snelle regeling

De klemwatervoeler DST0001 wordt gebruikt voor dezelfde toepassingen
De montage van de voeler is eenvoudig.

EIGENSCHAPPEN
‡ Deksel eenvoudig te verwijderen, eenvoudige aansluiting  

met kabels
‡ Lengte van de stang DWT 0001 is aanpasbaar - 100mm tot 330mm
‡ De kroon van de voeler geeft een perfect thermisch kontakt 

met de huls 
‡ Snelle reactie tijd - De voeler DWT 0001 beschikt over een ractie tijd 

van 7s
‡ Huls in messing van 120mm (DWA 0005) geleverd met conductie 

lijm voor een goede thermische overdracht
‡ Aanpassing in optie voor de compatibiliteit met andere hulzen 

voor hulzen aansluitingen tot 30 mm
‡ Eenvoudige indienststelling

‡ De DST 0001 kan rechtreeks op de buizen geplaatst worden. 
dit laat toe overal een meting te maken. 

‡ Eenvoudige montage ideaal voor niet permanente oplossingen

MLI 1.203a – montage voorschriften
MLI 1.203b – montage voorschriften
Regelaars
DS 2.021 – CSC
DS 2.541 – CSMC 3805
DS 2.110 – CXR
DS 2.101 – CXT
DS 2.105 – CZT
DS 2.801 – IAC 420
DS 2.951 – IAC 600
DS 2.120 – KMC
DS 2.751 – MMC 4601
DS 2.701 – MMC 4701
DS 10.101 – MN 300
DS 10.102 – MN 440
DS 10.103 – MN 500
DS 10.104 – MN 620


