
 

 

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

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

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

 ترانسمیتر فشار قلمی

 لول ترانسمیتر

 سطح سنج مغناطیسی

 سطح سنج فشاری

 لول سوئیچ پدلی

 ساید گالس

 ترانسمیتر فشار

 سطح سنج راداری

 سطح سنج لرزشی

 سطح سنج خازنی

 لول ترانسمیتر 

 پرشر سوئیچ ضد انفجار

 لول سوئیچ دیافراگمی

 لول سوئیچ پاندولی

 سطح سنج هایدروستاتیک

 سطح سنج لیزری

 ترک تیوب

 سطح سنج کرکره ای

 سطح سنج دیاپازنی

 سطح سنج وزنی

 سطح سنج ارتعاشی

 سطح سنج پره ای

 رله شیشه ای

 لول سوئیج فلوتری

 ترمومتر

 فشار سنج

 نیرو سنج

 استرین گیج

 سطح سنج حبابی

 سنسور لیزری فاصله

 رکوردر 

 سیستم ثبت اطالعات

 سطح سنج مواد پودری

 سطح سنج مایعات

 سطح سنج  ضد انفجار

Pressure Switch EX 
  پرشر سوئیچ ضد انفجار      

 188: کد ابزار 
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   محصول قابل ارائه با استاندارد هایcULus ،

ATEX  وIECEx 

   تنظیم از  داخل و یا خارج 

   پوشش مقاوم 

 قفل درب 

        خ��روج���ی��ه���ای SPDT    ،DPDT          و ی���ا

 SPDTخروجی دوتائی 

 ارائه  سنسور از جنسهای مختلف 

   جن�س HASTELLOY            و س�ن�س�ور م�ون�ل
برای رسانه های خورنده ب�ه ص�ورت آپش�ن در          

     کد سفارش

 deadband                  گس���ت���رده ق���اب���ل ت���ن���ظ���ی���م 
 سنسورهای فالش یا تخت

کنترلر فشار یا پرشر سوئیچ معرفی شده  مناسب 

براي مواد شیمیایی خورنده و  در صـنـایـع          

پاالیش نفت و تولید گاز، پتروشیمی و دارویـی  

پرشر سوئیچ روبرو کـامـال   .  کابرد فراوان دارد 

صنعتی براي استفاده در محیطهاي انفجـاري و    

خورنده طراحی گردیده است این در حـالـی   

است که الزامات ایمنی براي محیطهاي صنعتی 

سختگیرانه تر می شوند و عامل فشار و     هر روز 

کنترل آن در صنعت براي  محافظت اشخـاص  

و تجهیزات و حتی  فرآیندهاي صنعتی بسـیـار     

مهم  است و ابزار بکار برده شده بـایـد داراي     

 .استانداردهاي الزم باشد 
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 Pressure Switch for Divisions 1 and 
2 Use 

 Adjustable Setpoint Range: 10 to 100 
PSI 

 One SPDT Output, Internal Adjust-
ment, NEMA 4X Epoxy-Coated En-
closure 

 Deadband: 1 to 8 PSI, Proof Pres-
sure: 2500 PSI, Overrange Pressure: 
1500 PSI 
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 ابعاد ترانسمیتر 

 رنجهاي فشار 


