
 

 

 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

 لول سوئیچ پدلی

 ساید گالس

 ترانسمیتر فشار

 سطح سنج راداری

 سطح سنج لرزشی

 سطح سنج خازنی

 لول ترانسمیتر 

 فشار سنج   کنترلر فشار

 لول سوئیچ دیافراگمی

 لول سوئیچ پاندولی

 سطح سنج هایدروستاتیک

 سطح سنج لیزری

 ترک تیوب

 سطح سنج کرکره ای

 سطح سنج دیاپازنی

 سطح سنج وزنی

 سطح سنج ارتعاشی

 سطح سنج پره ای

 رله شیشه ای

 لول سوئیج فلوتری

 ترمومتر

 فشار سنج

 نیرو سنج

 استرین گیج

 سطح سنج حبابی

 سنسور لیزری فاصله

 رکوردر 

 سیستم ثبت اطالعات

 سطح سنج مواد پودری

 سطح سنج مایعات

 سطح سنج  ضد انفجار

Pressure Gauge and Switch      
 فشار سنج و کنترلر فشار دیجیتال

ت
حا

ضی
و

ت  

   درصد فول اسکیل  ٢دقت 

    تنظیم منوی ساده و راحت 

  تنظیم به کمک دو دکمه 

 ارائه شده در رنجهای مختلف 

 قابلیت  صفر کردن آفست 

فشار سنج و پرشر سوئیچ یا کنـتـرلـر فشـار       

دیجیتال با قابلیت تنظیم  نمایش سه واحـد  

 28تـا     8اندازه گیري و  با  تغذیه  خارجی 

فشار سنج .  ولت مستقیم ارائه گردیده است 

دیجیتال استیل و مقاوم در مقابل خوردگی 

این پرشر سوئیچ امکان تنظـیـم دو     .  است 

سوئیچ خروجی مستقل را میدهد و با توجـه  

به الکترونیکی بودن کنتاکتهاي کارکـرد و    

عمر باالئی دارد و تنظیمات خروجی سوئیچ 

داراي امکان عملکرد پنجره و هیسترسیس و 

بودن خروجی را میدهـد   انتخاب باز و بسته

همچنین میتوان فشار را به رنجهـاي بـار ،       

  .نمایش داده  PSIمگاپاسکال یا 

 1672: کد ابزار 

ت
صیا

و
ص
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 رنج و مشخصات فنی

   صنایع  گرمایشی و برودتی 

    سطح سنجی مخازن 

  سیستم  های هیدرولیک 

  صنایع خودرو سازی 

  کشاورزی 

 تهویه مطبوع 

 کاربرد


