
 

 

 نمایشگر رکوردر ترانسمیتر کنترل ولو کالیبراتور فلومتر سطح سنج فشار سنج دماسنج

 گالب ولو

 اکچوئیتور

 بال ولو 

 شیر پروانه ای

 مبدل آی تو پی 

 مبدل پی تو آی 

 ریلیو والو

 ترانسمیتر فشار

 رگالتور

 شیر یک طرفه

 کالیبراتور فشار

 اکچوئیتور موتوری 

 پوزیشنر

 آنگل ولو

 مانواستات

 فشار سنج 

 کنترلر دما

 فشار سنج دیجیتال

 لول سوئیچ

 پرشر سوئیچ

 سیفتی ولو

 ترمو سوئیچ

 کنترلر سطح

 شیر دمائی

 ثبات/ رکوردر 

 فلو سوئیچ

 رگوالتور

 ترموستاتیک ولو

  شیر فشار شکن

 دیافراگم ولو

 پینچ ولو

 شیر سوزنی

 لوپ کالیبراتور

 شیر توپی

  شیر کشوئی

 ابزار پنوماتیک ابزار هیدرولیک ابزار تست ابزار اندازه گیري  ابزارکنترل و اتوماسیون ابزار دقیق

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

Control Valve Motorized Actuator  
 عملگر و اکچوئیتور موتوري ولو

ها  
کاربرد

 

                  قسمت محفظه ترمینال از م�ح�ف�ظ�ه  ال�ک�ت�رون�ی�ک و

 .موتور جدا میباشد 

   ١٠٠ت�ا       ۴٠سوئیچ  گشتاور استاندار قابل تنظیم از 

 درصد گشتاور نامی

                               برای اس�ت�ف�اده از چ�رخ دس�ت�ی ن�ی�از ب�ه م�ک�ان�ی�س�م

declutchable                نداشته و ب�ه راح�ت�ی م�ی�ت�وان از
 حالت دستی استفاده نمود

 آلومینیوم آنودایز با پوشش پودر  اپوکسی 

  برای محافظت حداکثری در محیطهای خورنده 

  نشان دهنده موقعیت مکانیکی شیر 

        نص��ب ب��راس��اس اس��ت��ان��داردISO 5211         ب��رای
 انطباق با شافت شیر

              اس��ت��وپ م��ک��ان��ی��ک��ی ب��رای ج��ل��وگ��ی��ری از ج��اب��ج��ائ��ی

 ناخواسته

    ترموستات درجه حرارت باالی موتور 

          کنترل سرعت انتگرالی به صورت مستقل  در ب�از و

 بسته شدن قابل تنظیم میباشد 

 

ت�ا     ٢۴اکچوئیتور ربع گ�رد اس�ت�ان�دارد ب�ا ب�رق                 

 ۵٠ورودی تک فاز،   ACو یا  DCولت  ٢۴٠

استاندارد گشتاور قابل ت�ن�ظ�ی�م     .  هرتز است ۶٠و 

درصد مقدار نامی گشتاور میباشد  ١٠٠تا  ۴٠از 

و بدنه آلومینیوم آندایزبا پوشش اپ�وکس�ی ب�رای        

کمک به حفاظت واحد در بسیاری از محی�ط ه�ای     

نشان دهنده م�وق�ع�ی�ت م�ک�ان�ی�ک�ی ب�ه                 .   خورنده 

عنوان مرجع دقیق تصویری از موقع�ی�ت دری�چ�ه       

قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن و همچنی�ن  

ترموست�ات ب�رای ج�ل�وگ�ی�ری از اف�زای�ش دم�ای                    

ب�رای نص�ب         ISO 5211موتور با استان�دارد    
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