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Paddle Level Switch
لول سوئیچ پره اي یا روتوري

ت
توضیحا

لول سوئیچ پره اي  مناسب براي مواد جامدي که بـه صـورت       

پودري و دانه بندي شده مانند گرانول میباشند و براي مانـیـتـور    

وضعیت پر و خالی بودن هوپر ، سیلو و  مخزن  مناسب میباشد و   

به منظورتعین  سطح حداقل یا حداکثر ارتفاع مواد  جامد دانـه    

سطح سـنـج   .  اي با چسبندگی زیاد در مخازن طراحی شده است

هاي روتوري معرفی شده  به شکل عمودي از باالي مخزن نصب 

قسمت انتهائی کابل متصل به سطح سنج به  در حـالـت     .  میگردد

. عدم درگیري با مواد با دوري آرام شروع به چرخیدن مینمایـد 

با باال آمدن مواد و رسیدن آن به انتهاي پروانه اي شکل کـابـل     

حرکت شفت متوقف شده و در نتیجه پوسته موتور گـردانـنـده      

این چرخش ابتدا باعث فـعـال   .  شفت شروع به چرخیدن مینماید

شدن سوئیچ سیگنال و سپس باعث فعال شدن سوئیچ قطع کننده 

در صورت پایین آمدن مواد و آزاد شـدن    .  تغذیه موتور میگردد

پروانه، پوسته به وضعیت عادي بازگشته و پروانه شروع به چرخش 

براي تنظیم حساسیت دستگاه، نسبـت بـه جـرم مـواد           .  مینماید

.بایدکشش فنر را تنظیم نمود 

ب
ص

نحوهن
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ت
خصوصیا

Ü نصب فلنجی  یا دنده ای به صورت  عمودی

Ü فوالدی چهار پره

Ü  0.7مناسب برای مواد با وزن مخصوص kg/dm3

Ü موتور سنکرونVA4.5 220 با تغذیه VAC 110و یا
VAC 24و یا VDC

Ü  حساسیت قابل تنظیم

Ü  خروجیSPDT

Ü IP 54  2.2وزن Kg

Ü  درجه سانتیگراد٨٠تا ٢٠دمای مخزن   منفی

Ü  درجه ٧٠تا ٢٠)  دمای محیط(دمای کار دستگاه

Ü  قابلیت استفاده در طیف وسیعی از مواد پودری حتی
مواد با دانه های درشت صنایع غذایی ،صنایع سیمان 
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