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Paddle Level Switch
لول سوئیچ پره اي 

ت
توضیحا

واد        ور م سوئیچ سطح دوار پره ای برای تشخیص حض
ا، مخازن و                             انک ھ واع ت ر ان ث ودری در اک جامد و پ

ر     .  ھوپرھای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد    رل ت ن ک
اال، و         سطح معموال بھ بدنھ و دیواره مخزن در سطح ب

در طی عملکرد عادی    ..  و یا پائین نصب میگردد وسط 
موتور سنکرون متصل بھ پره ھا با )  بدون وجود مواد( 

ھنگامی کھ مواد بھ سطح  .  سرعت مشخصی می چرخد 
ور                  وت ره و م دن پ ی نصب کنترلر میرسند مانع از چرخ
ور        میگردند و موتور متوقف شده با خارج شدن از مح
السی             ا ارسال پ ب اق ع باعث تحریک میکرو سوئیچ و مت
برای تحریک یک آالرم و یا خاموش و یا روشن شدن       

.موتور میگردد 

ا اتصال               ی ب ن ی ٣/۴لول سوئیچ ھای پره ای در مدل م
.ولت موجود میباشند ٢٢٠یا ٢۴اینچ و تغذیھ 

ب
ص

حوهن
ابعادون

1660: کد ابزار 

ت
خصوصیا

Ü گرانول مواد پالستیکی و مصنوعی

Ü مواد شیمیایی و کود

Ü داروسازی

Ü مواد غذایی و آشامیدنی

Ü کشاورزی

Ü سیمان و ھمچنین سرامیک

Ü نیروگاه

Ü زبالھ سوز ھا

کاربردها

Ü  نصب دندھای بھ صورت افقی

Ü فوالدی دو پره

Ü  ٠.٣مناسب برای مواد با وزن مخصوصkg/
dm3

Ü موتور سنکرون

Ü  حساسیت قابل تنظیم

Ü  خروجیSPDT

Ü IP 65  2.2وزن Kg

Ü  درجھ ٧٠تا ٢٠)  دمای محیط(دمای کار دستگاه

Ü  قابلیت استفاده در طیف وسیعی از مواد پودری
حتی مواد با دانھ ھای درشت صنایع غذایی 
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