
ترانسمیترکنترل ولوکالیبراتورفلومترسطح سنجفشار سنجدماسنج نمایشگررکوردر

ابزار پنوماتیکابزار هیدرولیکابزار تستابزار اندازه گیري ابزارکنترل و اتوماسیونابزار دقیق 

ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته  ١

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 

کنترلر و نمایشگر 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
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ت
توضیحا

Ü دقت و رزولوشن باال

Ü  قابلیت دید  باالی صفحه نمایش

Ü  قابلیت تبدیل واحدهای فشار

Ü                           د ر م ظی ف  ن ل خت ای م ه شن ک ان ا ف خروجی ب
....، مد پنجره و اتوماتیک 

Ü  خروجیPNP یاNPN

Ü  ولت۵-١خروجی ولتاژ

Ü  اینچ١/٨کانکشن

Ü قابلیت تنظیم نقطه صفر

Ü مایش مقادیر ماکزیمم و مینیمم

Ü محافظت در مقابل ولتاژ باال و پالریته معکوس

کنترلر فشار یا پرشر سوئیچ با خروجی آنالوگ و   

امکان نمایش مقادیر فشار در دو رنج یک بـار و      

ده بار و در مدلهاي  با قابلیت اندازه گیري فشـار  

منفی و مدل منفی مثبت عالوه بر اندازه گیري و 

نمایش مقادیر فشار با رزولوشن باال قابلیت تبدیل 

واحدهاي فشار به شما امکان ارسال سـیـگـنـال       

خروجی آنالوگ ولتاژ و همچنین دو خـروجـی   

این پرشر سوئیچ .  ترانزیستوري را فرآهم میسازد 

ها براي هوا و گازهاي غیر خورنـده طـراحـی      

.گردیده است 

ل
سیگنا

و
ی

کنترل
ي

ها
ی

خروج

ت
خصوصیا



ترانسمیترکنترل ولوکالیبراتورفلومترسطح سنجفشار سنجدماسنج نمایشگررکوردر

ابزار پنوماتیکابزار هیدرولیکابزار تستابزار اندازه گیري ابزارکنترل و اتوماسیونابزار دقیق 

ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته  ٢

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 

کنترلر و نمایشگر 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
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ابعاد پرشر سوئیچ 

نحوه اتصال


