
 

 

 نمایشگر رکوردر ترانسمیتر کنترل ولو کالیبراتور فلومتر سطح سنج فشار سنج دماسنج

 ابزار پنوماتیک ابزار هیدرولیک ابزار تست ابزار اندازه گیري  ابزارکنترل و اتوماسیون ابزار دقیق

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

 ترانسمیتر فشار قلمی

 لول ترانسمیتر

 سطح سنج مغناطیسی

 سطح سنج فشاری

 فشار سنج غذائی

 ساید گالس

 ترانسمیتر فشار

 فشار سنج دیافراگمی

 ترانسمیتر فشار دما باال

 ترانسمیتر فشار سرامیکی

 ترانسمیتر فشار سه سیمه

 ترانسمیتر اختالف فشار

 لول سوئیچ دیافراگمی

 لول سوئیچ پاندولی

 سطح سنج هایدروستاتیک

 ترانسمیتر و گیج فشار

 ترانسمیتر و سوئیچ فشار

 سطح سنج کرکره ای

 سطح سنج دیاپازنی

 فشار سنج بوردونی

 سطح سنج ارتعاشی

 فشار سنج دیجیتال

 رله شیشه ای

 لول سوئیج فلوتری

 ترمومتر

 فشار سنج

 نیرو سنج

 استرین گیج

 ثبات فشار

 فشار سنج میلی باری

 رکوردر 

 سیستم ثبت اطالعات

 سطح سنج مواد پودری

 سطح سنج مایعات

 سطح سنج  ضد انفجار

Differential Pressure transmitter  
 ترانسمیتر اختالف فشار       

ت
حا

ضی
و

 ت

                 حس��اس��ی��ت ب��اال ب��ه دل��ی��ل ب��زرگ ب��ودن

 دیافراگم سلول اندازه گیری

    قابلیت اعمال صفر و اسپن برای کالیب�ره

در رنجهای مخ�ت�ل�ف م�ت�ن�اس�ب ب�ا ال�م�ان                 

 سنسور سفارش داده شده

           استفاده در لول متری  و ارت�ف�اع س�ن�ج�ی

 مخازن

  استفاده در فلومتری  یا جریان سیاالت به

 کمک اورفیس پلیت

ترانسمیترهاي  اختالف فشار روبرو بـراي    

کاربردهاي مختلف لول متري یا سـطـح     

سنجی ، فلومتري و فشار سنجی طـراحـی   

این ترانسمیترها  قابلـیـت   .  گردیده است 

نصب نمایشگر براي نمایش مقدار صفر تـا  

هارت  و        صد درصد را دارد و با پروتکل 

میلـی آمـپـري       20تا  4خروجی جریان 

براي مانیتور انواع پارامترهاي فلو ، سطح 

 . و فشار به کار میرود 

ی
ت فن

صا
خ

مش  

 457: کد ابزار 

ت
صیا

و
ص

خ
 

 ابعاد ترانسمیتر 

 Differential, Gage, and Absolute  
Pressure transmitter  
 Accuracy + 0.075 % of span 
 Rangeability 50:1 
 Stability 0.1% of URL for 2 years 
 Output 4- 20 mA de with HART® Protocol 
 Weight 12 lb (5.4 kg) 
 Dimensions :  
  4.5 x 7.5 x 9.0 in. (114 x 191 x 229 mm) 


