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Paddle Level Switch
لول سوئیچ پره اي 

ت
توضیحا

Ü فشار مخزن    حداکثر یک بار

Ü     گلندهاPG13.5

Ü  درجه سانتیگراد٨٠تا ٢٠دمای مخزن   منفی

Ü  درجه ٨٠تا ٢٠)  دمای محیط(دمای کار دستگاه
سانتیگراد

Ü  ١٠٠حداقل جرم حجمی مواد قابل تشخیصKg/m3

Ü   ۵٠حداکثراندازه مواد قابل تشخیصmm

Ü جنس پوسته  آلومینیم

Ü  ٣٠۴جنس شفت و پروانه استیل

Ü   خروجی دستگاهSPDT

Ü  اینچ دنده ای١/٢١اتصال

Ü  ولت متناوب٢٢٠تغذیه

لول سوئیچ پره اي  مناسب براي مواد جامد به صورت پودري و   

گرانولی  و براي مانیتور وضعیت پر و خالی بودن هوپر ، سیلـو و     

مخزن  مناسب میباشد و به منظورتعین حداقل یا حداکثر ارتفـاع  

مواد  جامد دانه اي با چسبندگی زیاد در مخازن طراحـی شـده     

دستگاه به شکل عمودي از باالي مخزن یا به صورت افقـی  .  است

پروانه نصب شده بـر روي      .  بر روي دیواره مخزن نصب میگردد

شفت خروجی دستگاه در حالت عدم درگیري با مواد بـا دوري    

با باال آمدن مواد و رسیدن آن   .  آرام شروع به چرخیدن مینماید

به پروانه، پروانه و شفت متوقف شده و در نتیجه پوستـه مـوتـور      

این چرخـش ابـتـدا      .  گردانده شفت شروع به چرخیدن مینماید

باعث فعال شدن سوئیچ سیگنال و سپس باعث فعال شدن سوئیـچ  

در صورت پایین آمدن مواد و   .  قطع کننده تغذیه موتور میگردد

آزاد شدن پروانه، پوسته به وضعیت عادي بازگشته و پروانه شروع 

 براي تنظیم حساسیت دستگاه، نسبت به جـرم  .  به چرخش مینماید

.مواد بایدکشش فنر را تنظیم نمود 

ت
مشخصا

1326: کد ابزار 

ت
خصوصیا

Ü  قابلیت استفاده در طیف وسیعی از مواد
پودری حتی مواد با دانه های درشت 

صنایع غذایی ،صنایع سیمان ،خوراك دام
شوینده

Ü قابلیت اطمینان باال

Ü  عملکرد مداوم بدون نیاز به تعمیر و
نگهداری

Ü نصب و راه اندازی آسان

Ü حساسیت قابل تنظیم


