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SIEMENS PROCESSINSTRUMENT - GER DIG FULL KONTROLL PÅ TRYCK, TEMPERATUR, FLÖDEN OCH NIVÅER.
Med Siemens processinstrument kan vi erbjuda dig de bästa lösningarna för alla tänkbara applikationer. Genom en både bred och unik mix av samverkande 
produkter bidrar vi till att ditt system får en ökad driftsäkerhet och effektivare processer.  För mer information, besök oss på www.axel-larsson.se

Differenstrycktransmitter  
P320 / P420

Mätområde från 1 mbar till 30 bar differens- 
tryck. 4-20 mA analog med HART, även  
PROFIBUS-PA. SIL 2/3. Tillval Ex-utförande.

Trycktransmitter  
P320 / P420

För tryck och absoluttryck. Mätområde  
10 mbar till 700 bar. 4-20 mA analog 
med HART, även PROFIBUS-PA. SIL 2/3. 
Tillval Ex-utförande.

Trycktransmitter P200-serien

Transmittrar med fasta mätområden. Övertryck 
eller absolut tryck, mätområde från 100 mbar 
till 600 bar.  Tillval Ex ia.

Ventillägesställare PS2

Digitala intelligenta elektropneumatiska ventillägesställare för vriddon och linjära don.  
4-20 mA med HART, PROFIBUS PA. Enkelt handhavande med lokala tryckknappar och LCD- 
display. Automatisk självlärande inställning av noll och span. Inbyggda diagnostiska funktioner  
för larm och förebyggande underhåll. Ex ia/ib och Ex d. Plast- eller metallkapsling. Som  
tillval finns plug-in moduler för alarm, lägesåterkoppling och externa lägesgivare.

Vibrationsnivåvakt 
LVL 100 / LVL 200

Elektromekanisk, för vätskor 
och slurry. Gängad anslutning, 
PN 64. Tillval Ex-utförande och 
förlängd mätstav.

Kapacitiv nivåvakt  
CLS 100

Nivåvakt för vätskor, slurry, 
skum och detektering av 
gränsskikten mellan dessa. 
Gängad anslutning. Tillval 
Ex-utförande.

Nivåvakt LPS 200

Roterande paddel för fasta 
medier. Flera olika utföran-
den på paddeln, beroende 
på mediet. Processanslut-
ning: Gängad eller flänsad.
Tillval Ex-utförande.

Temperatur- 
givare Sitrans T

Brett program i varierande 
längder och utföranden. Även 
med mätomvandlare i kopp-
lingshuvudet.

Ultraljudstransmitter 
Probe LU 240

2-tråds transmitter för nivå-/volym-
övervakning av vätskor i lagringskärl  
och enkla processkärl. Mätområde  
6 m alt. 12 m.

Radarnivåmätare LR 560

2-tråds 78 GHz. radarmätare för mätning på fasta 
media. Endast 4° spridningsvinkel, gör det lätt att 
undvika stag och omrörare i tanken. Mätormåde upp 
till 100 meter. Ex-utförande som tillval.

Nivå- och flödesmätare serie LUT400 / Echo Max

Ett komplett system för nivå-, volym- och flödesmätning i öppna kärl och mätrännor. 
Mätområde 0,3 - 60 meter. Ultra-nivågivare Exho Max-serien. Ex-utförande som tillval.

Radarnivåmätare  
Sitrans Probe LR

2-tråds 5,8 Ghz för nivåmätning av 
vätskor i lagrings- och processkärl. 

Mätområde 20 m.

Dränkbar nivåmätare  
LH-100

För mätning av hydrostatisk nivå.  
Mätsond i rostfritt stål. 3 - 20 mVp,  
4-20 mA. Tillval  
Ex-utförande.
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Siemens breda program av flödesmätare har vi samlat i en separat folder.  
För utförlig teknisk dokumentation, besök oss på www.axel-larsson.se

STOCKHOLM GÖTEBORG MOTALA FALUN UMEÅ

Telefon +46 10 455 97 00 • sales@axel-larsson.se  • www.axel-larsson.se

Ventiler och instrument till svensk industri
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument, ett fristående familjeföretag  
grundat 1949 med genuin serviceanda, hög flexibilitet och stor leveranskapacitet.  Vi är kvalitets- 

certifierade enligt ISO 9001, har högsta kreditrating AAA och representerar ett femtiotal  
framstående tillverkare från främst Europa, Asien och USA. 

På vår hemsida har vi samlat alla våra produktblad, bruksanvisningar, kostnadsfria 3D CAD-ritningar 
för nedladdning, förfrågningsunderlag, CE- och ATEX-intyg, Gost-certifikat och diverse övrig teknisk 
information. Med ett eget web-lösenord kan du även se priser och lagerstatus på alla våra artiklar,  

ditt eventuella avtalspris, e-handla samt se orderhistorik och status på aktuella leveranser. 

Välkommen att kontakta oss nästa gång du behöver ventiler och instrument!




