
ترانسمیترکنترل ولوکالیبراتورفلومترسطح سنجفشار سنجدماسنج نمایشگررکوردر

ابزار پنوماتیکابزار هیدرولیکابزار تستابزار اندازه گیري ابزارکنترل و اتوماسیونابزار دقیق

ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته  ١

لول سوئیچ

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 

سطح سنج هیدروستاتیک

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

Submersible/Hydrostatic
 Level transmitter

ترانسمیتر سطح  هیدروستاتیک

کاربردها

Ü  متر آب٢٠٠تا ١رنج

Ü  برابر رنج ١/۵فشار حداکثر تحم تا

Ü  صدم درصد تا نیم ٢۵دقت

Ü دو سیمه  یا سه سیمه

Ü  ولت مستقیم ٢۴تغذیه

Ü  میلی آمپر٢٠تا ۴خروجی ولتاژ یا جریان

Ü  316جنس دیافراگم L

سطح سنج هیدروستاتیک یـا غـوطـه وري           
موجود با بدنه و دیافراگم از جنس اسـتـیـل      

65و با کانکشن  باکس آي پـی        316مقاوم 
قادر به اندازه گیري فشار  و در نتیجه ارتفـاع  

. سطح مایعات و آب  چاه یا مخازن مینمایـد    
مکانیزم اندازه گیري این سطح سنج بر اساس 
فشار ناشی از ستون مایع باال سنسور میـبـاشـد     
که متعاقبا  خروجی به صورت سیگنال جریـان  
یا ولتاژ در عمل  به صـورت انـدازه سـطـح         

.کالیبره گردد 

1100: کد ابزار 
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نحوه سفارش


