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PERSBERICHT     

 

SICK thermische flowschakelaar T-Easic® FTS: flowbewaking en 
temperatuurmeting in één sensor 
 
De thermische flowschakelaar T-Easic® FTS meet de flow en de temperatuur volgens het calorimetrische 
principe. Zo gauw de ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden stuurt de schakelaar de 
gemeten waarden door naar een overkoepelende controller. De parameters van de T-Easic® FTS 
kunnen via IO-Link worden ingesteld. De flowschakelaar laat zich makkelijk en snel in gebruik nemen. 
Daarvoor zorgen ook de af fabriek ingestelde standaardwaarden voor water en olie. Daarnaast kunnen 
vrijwel alle vloeistoffen eenvoudig en snel worden gekalibreerd.  
 
Nieuw toegevoegde features 
 Lege-leidingdetectie: de sensor detecteert of de punt van de sensor de vloeistof (bijvoorbeeld water 

en olie) raakt. Een lege leiding valt zo meteen op 
 Pulsuitgang: met deze uitgang wordt de flowrate (het debiet) gespecificeerd. Naast het volume dat 

een puls genereert (pulsvalentie) kan ook de pulsduur worden gedefinieerd 
 Analoge variant: er is nu ook een variant beschikbaar met één digitale output en één analoge output 
 Verbeterde gebruiksvriendelijkheid: duidelijkere menu’s en handigere knoppen zorgen voor meer 

gebruiksgemak 
 Nieuwe accessoires: er zijn bijvoorbeeld adapters voor T-stukken beschikbaar, waardoor de 

sensorpunt precies in het midden van de leiding terechtkomt. Ook nieuw is een buis met 
schroefdraad aan de binnenzijde 

 Indicatie stromingsrichting: pijltjes maken een juiste oriëntatie ten opzichte van de buis mogelijk 
 
 
Kerninformatie 
 Flowbewaking en temperatuurbewaking in één sensor – reduceert kosten en hygiënerisico dankzij 

één enkel installatiepunt 
 Geoptimaliseerd voor water en olie, teach-in mogelijkheid voor andere vloeistoffen 
 Kostenbesparing door snelle installatie met montageadapter 
 Tijdsbesparing door eenvoudige inbedrijfname zonder kalibratie geteachte media 
 Gebruiksvriendelijke display en intuïtieve menustructuur voor snelle inbedrijfname 
 Minder varianten op voorraad nodig dankzij flexibele aanpassing van de buisdiameter 
 Minder bedrading door IO-Link 1.1 met eenvoudige instelmogelijkheden en cloningfeatures 
 Minimale downtime dankzij onderhoudsarm systeem 
 Isolatieklasse IP67 / IP69 
 Industriële uitvoering in VISTAL®-behuizing, met 180° draaibaar OLED-display 
 Hygiënische variant van roestvast staal, geschikt voor CIP/SIP, procestemperatuur tot 150° C 
 Toepassingsvoorbeelden: flowbewaking in koelsmeermiddelcircuits en reinigingsmachines; flow- en 

temperatuurdetectie in de dranken- en voedingsindustrie en in CIP-reinigingssystemen; 
pompbescherming en -bewaking; filterbewaking; performancemeting van spoel- en spuitprocessen 

 
Voor meer informatie: 
SICK B.V., Leijenseweg 111, 3721 BC Bilthoven 
Tel: 030-2044000 / E-mail: info@sick.nl / Internet: www.sick.nl 


