
 

 

 نمایشگر رکوردر ترانسمیتر ولوکنترل  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

 آی تو پی پوزیشنر

 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 

Electro-Pneumatic Positioner
 آي تو پی پوزیشنر چرخشی

ت
حا
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و
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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  -

 . رنج تنظیم کنید ١/٢محدوده 

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 مناسـب جـهـت ولـوهـاي          

از ایـن    .  چرخشی نظیر بال ولو و شیر پروانه اي 

آي تو پوزیشنرها  میتوان در ولوهاي  مختلف که 

براي باز یا بسته شدن به حرکت چرخشی نـیـاز     

 . دارند استفاده کرد

این پوزشنر ها به صورت الکتروپنومـاتـیـک بـه       

در کد سـفـارش   .  همراه آي تو پی عرضه میشود 

این مدل پوزیشنر قابلیت عملکرد به صورت دوبل 

یا سینگل و در برخی مدلهاي قابلیت استفاده در   

محیطهاي انفجاري در نـظـر گـرفـتـه شـده               

پوزیشنر میتواند بسته به انتخاب با  امـکـان     . است

-4شامل خـروجـی       PTMفرستنده موقعیت یا

20mA یا سوئـیـچ حـدي ارائـه گـردد           /  ، و . 
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 1127: کد ابزار 

 کد سفارش


