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Persbericht  

 Den Haag, 7 februari 2022 

Digitalisering en kostenbesparing gecombineerd 
in ultracompacte niveauschakelaar 

 

• Volledige diagnose en inbedrijfstelling mogelijk via IO-Link 

• Detectie van schuim, slurries, vloeistoffen en de scheidingslaag tussen 

twee vloeistoffen  

• Ideaal toepasbaar in de meest uiteenlopende industrieën: water, 

levensmiddelen en dranken, farmaceutische en chemische 

 

De nieuwe Sitrans LCS050 van Siemens is een kosteneffectieve capacitieve 

niveauschakelaar, die flexibiliteit biedt voor een breed scala aan 

vloeistoftoepassingen. Het ultracompacte ontwerp, met 360-graden visuele 

statusindicatie en chemisch bestendige meetsonde is ideaal voor gebruik in kleine 

ruimtes waar een compacte schakelaar met een korte insteeklengte nodig is. 

 

Sitrans LCS050, met zijn roestvrij stalen constructie, M12-connector en 

verschillende soorten schroefdraadaansluitingen, is geschikt voor toepassingen in 

tal van industrieën, van standaard industriële toepassingen tot specifieke 

toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische en 

chemische industrie. 

 

Tot de gebruiksvriendelijke kenmerken van de Sitrans LCS050 behoort een snelle 

en gemakkelijke installatie zonder dat instellen of kalibreren nodig is: het instrument 

functioneert direct zodra deze onder spanning staat. In veeleisende applicaties waar 

het instrument last kan hebben van productaangroei of als de gebruiker de interface 

tussen twee vloeistoffen wil meten, biedt de IO-Link-bus de mogelijkheid tot 

finetuning van het instrument.  

 

De intelligente functies van de Sitrans LCS050 zorgen ervoor dat het instrument 
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nauwkeurig, betrouwbaar en reproduceerbaar het proces bewaakt, alsmede 

gebruikers de mogelijkheid biedt om veranderingen in hun processen te voorspellen.  

 

Een persfoto beschikbaar via: 

https://press.siemens.com/nl/nl/persbericht/digitalisering-en-kostenbesparing-

gecombineerd-ultracompacte-niveauschakelaar  

Meer informatie over de Sitrans LCS050: 

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-

instrumentation/level-measurement/point-level/capacitance.html  

 

Contactpersoon voor journalisten 

Siemens Nederland N.V., Media Relations 

Jeroen de Bruin 

Telefoon: +31 683098928; E-mail: jeroen.debruin@siemens.com 

Volg ons op Twitter via: www.twitter.com/SiemensNL 

 

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking 

met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital 

Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om 

de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de 

specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en 

flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te 

integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft 

internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst. 
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