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

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

I/P Linear  Positioner         
 آي تو پی پوزیشنر خطی

ها  
کاربرد

 

  برای محیطهای صنعتی و با دوام باال و
عملکرد پوزیشنردر محیط ارتعاش باال 

 . طراحی شده است

   میلیون بار  ١پایداری  با آزمایش حداقل
 .اثبات رسیده است

 زمان پاسخ دهی بسیار کوتاه و دقیق است . 
با تغییر ساده می توانید  میتوان در محدوده  

 . رنج تنظیم کنید ١/٢

  به  دلیل مصرف هوا  کمتر مقرون به صرفه
 . است

  معکوس می تواند به / عملکرد مستقیم
 . راحتی تنظیم شود

  فرآیند تنظیم صفر و اسپن به سادگی امکان
 . پذیر است

   اتصال بازخورد یا فیدبک به راحتی ممکن
  .است

آي تو پی پوزیشنر مناسب جهت ولوهـاي  

خطی نظیر گالب ولو و شیر سوزنی و گیت 

از این آي تو پوزیشنرها  میتـوان در    .  ولو 

ولوهاي  مختلف که براي باز یا بسته شـدن  

 . به حرکت خطی نیاز دارند استفاده کرد

این پوزشنر ها به صورت الکتروپنوماتیک به 

در کـد    .  همراه آي تو پی عرضه میشود   

سفارش این مدل پوزیشنر قابلیت عملکـرد  

به صورت دوبل یا سینگل و در بـرخـی         

مدلهاي قابلیت استفاده در مـحـیـطـهـاي        

پوزیشنـر  . انفجاري در نظر گرفته شده است

میتواند بسته به انتخاب با  امکان فرستـنـده   

-4شـامـل خـروجـی           PTMموقعیت یا

20mA یا سوئیچ حدي ارائه گـردد   /  ، و . 
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