
 

 

 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 ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

 فلومتر الکترومغناطیسی

 فلومتر ورتکس

 فلومتر پدلی 

 روتامتر 

 مس فلومتر 

 فلومتر سطحج متغیر

 فلومتر کوریالیسی

 فلومتر آلتراسونیک

 فلوسوئیچ

 فلوسوئیج ترمال

 فلومتر اورفیس پلیتی

 فلومتر توربینی

 کنترلر فلو

 فلو سوئیچ خطی

 فلومتر دنده ای 

 فلومتر کانال باز

 پیتوت فلومتر

 ونتوری فلومتر

 فلومتر اختالف فشاری

 فلومتر جابجائی مثبت

 فلومتر اوال گیر

 فلومتر روغن

 فلو سوئیچ ترمال

 فلو سوئیچ پره ای

 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
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  فلومتر توربینی استیل    
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              گ��ازوئ��ی��ل   :  ق��اب��ل اس��ت��ف��اده ب��رای س��ی��االت

بن�زی�ن، روغ�ن ه�ی�درول�ی�ک، آب،  س�ی�االت                     

اسید، قلیایی، شیر، نوش�اب�ه ، و س�ی�االت ب�ا              

 ویسکوزیته کم

  خروجی  پالس و یا خروجی میلی آمپری 

 جنس بدنه استیل 

فلومتر توربینی با قابلیت ارسال خروجی پالس 

میلی آمپر از سایز یک دوم ایـنـچ     20تا  4و یا 

به باال و مناسب براي اندازه گیـري سـیـاالت      

نصب سـاده و      .  خورندگی با چگالی متوسط 

مکانیزم ساده این فلومتر بسته به سفارش به شما 

امکان اندازه گیري فلوي لحظه اي و یا امکان 

 . توتال و جمع فلوي عبوري را میدهد

 مشخصات فنی

 1180: کد ابزار 
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 کد سفارش
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 1180: کد ابزار 

 ابعاد فلومتر دنده اي 

 ابعاد فلومتر فلنچی 


