
 

 

 نمایشگر رکوردر ترانسمیتر کنترل ولو کالیبراتور فلومتر سطح سنج سنجفشار  دماسنج

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

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

 کالیبراتور دما

 کالیبراتور فشار

 مولتی فانکشن کالیبراتور

 PT100کالیبراتور 

 لول سوئیچ پدلی

 لوپ کالیبراتور

 کالیبراتور جریان

 کالیبراتور ولتاژ

 هند پمپ

 کالیبراتور صوت

 جعبه مقاومت

 لوپ کالیبراتور

 دد ویت تستر

 تست گیج

 گیج فشار دیجیتال

 فشار سنج دقیق عقربه ای

 فیلد کامیونیکیتور

 مودم هارت

 هند پمپ پنوماتیک

 پمپ دستی هیدرولیک

 وزنه مرجع

 سطح سنج پره ای

 فاصله یاب دقیق

 پروسس کالیبراتور

 ترمومتر دقیق 

 پرشر گیچ آینه ای

 ترمومتر بیمتال

 استرین گیج

 سطح سنج حبابی

 سنسور لیزری فاصله

 رکوردر 

 سیستم ثبت اطالعات

 سطح سنج مواد پودری

 سطح سنج مایعات

 سطح سنج  ضد انفجار

Precision Loop Calibrator 
 لوپ کالیبراتور هارت

ت
حا

ضی
و

ت  

  مقادیر خوانده شده٠.٠١کالس دقت در خواندن ٪ 

  طراحی صنعتی و باتری هایAAA استاندارد 

   رابط کاربری بصری ساده 

        ولوم تنظیم سریع برای راه اندازی سری�ع، اس�ت�ف�اده

 آسان

  ٢۵٠قابلیت انتخاب Ω  مقاومتHART  در ارتباط
 با دستگاه 

   ١رزولوشن از  μA               ١در محدوده م�ی�ل�ی آم�پ�ر و 
 میلی ولت در محدوده ولتاژ

 ساده دو سیم برای تمام اندازه گیری ها اتصال 

      ق�اب�ل   ( خاموش شدن خودکار برای حفظ عمر ب�ات�ری

 )دقیقه ٣٠تنظیم تا 

  ٢٠ت�ا       ۴میلی آم�پ�ر ی�ا         ٢٠تا  ٠( اسپن قابل تنظیم 

 )میلی آمپر

      شبیه سازی م�ق�ادی�ر م�ی�ل�ی آم�پ�ر ب�ا                  ( تست شیر

 )کلید٪ تعریف شده

 

لوپ کالیبراتور دقیق هارت معرفی شده بـا    

رابط کاربري ساده و ولومی که در وسـط      

کالیبراتور تعبیه شده است امکان کـالـیـبـره     

انواع ترانسمیتر و تجهیـزات بـا خـروجـی         

جریان را در حداقل زمان ممکن امکان پذیر 

صفحه بزرگ ، نور پس زمـیـنـه و      .  مینماید 

امکان ارتباط با ابزار دقیق که با پـروتـکـل      

هارت تنظیم میشوند از دیگر محصوالت لوپ 

 .کالیبراتور مذکور میباشد 

 مشخصات فنی

 1614: کد ابزار 

ت
صیا

و
ص

خ
 

Functions 
mA source, mA simulate, mA read, mA read/

loop power, and volts read. 

Ranges mA (0 to 24mA) and Volts (0 to 30VDC) 

Resolution 
1 µA on mA ranges and 1 mV on voltage 

range 

Accuracy 0.01% +/- 2 counts, all ranges (@23° +/- 5°C) 

Operating 
Temperature 
Range 

-10 °C to 55 °C  (14 °F to 131°F) 

Humidity Range 10 to 95% non-condensing 

Stability 
20 ppm of F.S. /°C from -10°C to 18°C and 

28°C to 55°C 

Display 
128 x 64 pixels, LCD Graphic w/backlight, .34 

high digits 

Power 6 AAA alkaline 

Battery Life 40 hours typical 

Loop Compliance 
Voltage 

24VDC @ 20mA 

Over-Voltage 
Protection 

240 VAC 

Overload Current 
Protection 

28 mA DC 

EMC EN61326 Annex A (Portable Instruments) 

Dimensions (L x 
W x D) 

15 cm x 9 cm x 3 cm  (6 x 3.6 x 1.3) 

Weight 0.3 kg  (9.5 ounces) 

Included 
Accessories 

NIST traceable calibration certificate with 
data, batteries, test leads, and manual 


