
 

 

 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

 کالیبراتور فشار هند پمپ

 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

Hand pump Pressure Calibrator 
 هند پمپ کالیبراتور فشار 
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  10،000محدوده خال تا فشار PSIG 

  حذف منحصر به فرد حبابهاي هواي به دام افتاده هوا

 در طول عملیات هاي هیدرولیک

  مخزن هیدرولیک متحرك را می توان بدون تخلیه

 مخزن جدا نمود

  مخزن به کمک شیر ایمنی  محافظت میگردد 

  انتخاب فشار و خالء 

 قابلیت تنظیم فشار دقیق 

 تنظیم مقدار استروك

 مفصل گردنده براي نمایش استاندارد فشار 

  10،000تا  300شیر فشار  اطمینان قابل تنظیم PSI 

 طراحی سبک ارگونومیک 

  قطعات تفلون آنودایز براي کاهش  اصطکاك 

هند پمپ و کالیبراتور فشار معرفی شده با کیفیت بـاال  

و خالء در فشارهاي مختلف طراحـی   براي تولید فشار

گردیده است که با انجام چهار عمـلـکـرد در یـک         

از .  دستگاه از نمونه هاي مشابه بسیار کامل تر میباشد   

این کالیبراتور میتوان براي عملکردهاي  مـتـعـارف        

پمپ هاي دستی  هیدرولیک، پنوماتیـک، خـالء، و       

براي تستهـاي  .  عملکرد در فشارهاي کم استفاده نمود 

و روغـن    )  بـدون الـکـل     ( هیدرولیکی با آب مقطر   

هیدرولیک متناسب میتوان استفاده کـرد و  بـراي         

تستهائی که به رنجهاي هیدرولیک و پنوماتیک نـیـاز     

است  توصیه می شود از آب مقطر در طول علمـیـات    

 .هیدرولیک استفاده گردد

 مشخصات فنی

 1125: کد ابزار 
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 کیف براي کارهاي سنگین با فوم تزریقی 

  10000شیلنگ فشار قوي PSI 

 2  1/4قطعه آداپتورNPT   نر 

 1 1/4  قطعه  آداپتور  NPT  ماده 

 1  1/8قطعه آداپتور NPT   نر 

 1   1/8قطعه آداپتور NPT   زن 

 1  1/8نر به  1/4قطعه آداپتور NPT   ماده 


