
 

 

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

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

 ١ ابزاران ارائھ ابزار صنعتی پیشرفتھ 

 ترانسمیتر فشار قلمی

 لول ترانسمیتر

 نیرو سنج

 لودسل تک نقطھ ای

 فشار سنج غذائی

 ساید گالس

 ترانسمیتر فشار

 فشار سنج دیافراگمی

 ترانسمیتر فشار دما باال

 ترانسمیتر فشار سرامیکی

 ترانسمیتر فشار سھ سیمھ

 ترانسمیتر لودسل

 لول سوئیچ دیافراگمی

 لودسل فشاری

 سطح سنج ھایدروستاتیک

 ترانسمیتر و گیج فشار

 ترانسمیتر و سوئیچ فشار

 لود سل کششی

 سطح سنج دیاپازنی

 لودسل دقیق

 سطح سنج ارتعاشی

 فشار سنج دیجیتال

 رلھ شیشھ ای

 لول سوئیج فلوتری

 ترمومتر

 فشار سنج

 نیرو سنج

 استرین گیج

 ثبات فشار

 فشار سنج میلی باری

 رکوردر 

 سیستم ثبت اطالعات

 سطح سنج مواد پودری

 سطح سنج مایعات

 سطح سنج  ضد انفجار

Load Cell Transmitter 
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  ایزوالسیون سه راه گالوانیکی 

   منبع تغذیه داخلی براي جریان خروجـی

 نیاز به منبع تغذیه خارجیرا از بین می برد 

  درصد   گسترة رنج 50تنظیم صفر تا 

  نمایشگر خطا در صورت ولتاژ بیش از حد 

 نمایشگر وضعیت رله 

  10میلی آمپر  و ولتاژ و  20-0خروجیV 

 

تــرانســمــیــتــر لــود ســل بــه صــورت           

میکروپروسسوري سیگنالهاي استرین گیج و   

لودسل را به صورت خروجی جریان یا ولتاژ 

ویا سایر اداوات آماده  PLCبراي ارسال به 

از ترانسمیتر هاي لودسل در پروسـه  .  میکند 

هاي اندازه گیري وزن ،  بـچ کـنـتـرل ،         

. کنترل سطح مخازن  میتوان استفاده کرد   

ترانسمیترهاي براي محیط صنعتی و نصـب    

در تابلو به صورت ریلی و با ایـزوالسـیـون      

گالوانیکی سه راهه طراحی گردیده است تا 

در مقابل نویز و ولـتـاژهـاي نـاخـواسـتـه          

محافظت گردیده شده باشد و از آنجا کـه    

کلیه تنظیمات به وسیلۀ کلیدهاي و دیـپ      

سوئیچهاي تعبیه شده انجام میگیرد مشـکـل   

دریفتهاي نا خواسته پتانسیومتر را نداشتـه و    

 .به سادگی تنظیم میشود 

ی
ت فن

صا
خ

مش  
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Accuracy   

Input sensitivity 0.01 %FS 

Sensitivity 0.03 %FS 

A/D converter 
24bit Sigma-

Delta 

Reading frequency 50Hz-400Hz 

Loadcell   

Number of Loadcells 
allowed 

8 adet (350ohm) 

Analog input range 
1 mV/V - 2 mV/

V - 5 mV/V - 
160mV/V 

Excitation voltage 10V 

Enviroment   

Operating temperature 
range (OIML 
approved) 

0°C +50°C 

Storage temperature 
range 

-20°C +70°C 

Operating voltage and 
power 

24V DC (18V … 
36 V) - 5W 

Operator handling and Display   

Keyboard 
3 Tactile keys, 4-

DIP switches 

Material and protection 
class 

Rail mounted 
plastic, IP20 

Weight 0.1kg 

Package weight and 
dimensions 

0.2kg, 
15x24x6cm 

Housing   



 

 

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

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

 ٢ ابزاران ارائھ ابزار صنعتی پیشرفتھ 

 ترانسمیتر فشار قلمی

 لول ترانسمیتر

 نیرو سنج

 لودسل تک نقطھ ای

 فشار سنج غذائی

 ساید گالس

 ترانسمیتر فشار

 فشار سنج دیافراگمی

 ترانسمیتر فشار دما باال

 ترانسمیتر فشار سرامیکی

 ترانسمیتر فشار سھ سیمھ

 ترانسمیتر لودسل

 لول سوئیچ دیافراگمی

 لودسل فشاری

 سطح سنج ھایدروستاتیک

 ترانسمیتر و گیج فشار

 ترانسمیتر و سوئیچ فشار

 لود سل کششی

 سطح سنج دیاپازنی

 لودسل دقیق

 سطح سنج ارتعاشی

 فشار سنج دیجیتال

 رلھ شیشھ ای

 لول سوئیج فلوتری

 ترمومتر

 فشار سنج

 نیرو سنج

 استرین گیج

 ثبات فشار

 فشار سنج میلی باری

 رکوردر 

 سیستم ثبت اطالعات

 سطح سنج مواد پودری

 سطح سنج مایعات

 سطح سنج  ضد انفجار

 1653: کد ابزار 

Load Cell Transmitter 
 ترانسمیتر لود سل        

ل
صا

وه ات
ح

 ن

 تنظیمات 


