
 

 

 سیستم اتوماسیون پنوماتیک هیدرولیک موتور عملگر کنترلر  سنسور

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

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

 سنسور نوری

 سنسور مجاورتی

 اکچوئیتور

 کنترلر دما

 پی ال سی

 شیر هیدرولیک

 شیر پنوماتیک

 سنسور خازنی

 سنسور االقائی

 سطح سنج خازنی

 پمپ هیدرولیک

 سنسور لیزری

 سنسور فشار

 سنسور دما

 ترموکوپل

 پی آی دی کنترلر

HMI 

 اسکادا

 پروفیباس

 دیا اکوزیشن

 سطح سنج ارتعاشی

 درایو

 اینورتور

 لود سل

 کنترلر دور

 استپ موتور

 موتور القائی

 استرین گیج

 سنسور آلتراسونیک

 سنسور فاصله

 رکوردر 

 سیستم ثبت اطالعات

 سطح سنج مواد پودری

 سطح سنج مایعات

 سطح سنج  ضد انفجار

Laser distance             
 سنسور لیزري فاصله دقیق
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سنسور لیزري با امکان اندازه گیري فـاصـلـه و      

ارتفاع و خروجی آنالوگ متناسب با دقت بـاال    

سنسور فاصله لیزري زیر نسل جـدیـدي   .  میباشد 

از سنسور هاي اندازه گیري قدرتمند از راه دور 

پاسخ به نیاز بازار در    و قوي طراحی شده براي 

این .  اندازه گیري فاصله به شکل صنعتی میباشد 

سنسور بسیاري از ویـژگـی هـاي بـرجسـتـه             

سنسورهاي صنعتی حرفه اي را دارد که در زیـر  

  .به برخی از آنها اشاره گردیده است 
ت
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 کد سفارش

 ٠.٠۵: سطوح طبیعی: محدوده اندازه گیری 

...  ٢۵~ : متر، فویل انعکاسی ۶۵~ ... 

 متر ١۵٠

 میلی متر ١.۵± : دقت 

 میلیمتر±  ٠.۴: تکرارپذیری. 

 ١٠-: مقدار درجه حرارت  °C - +50 ° C 

 ٣٠...  ٩: برق VDC 

 قرمز، قابل مشاهده: لیزر 

  رابط سریالRS-232 ،RS-422 ،

OFIBUS )خارجی( 

 میلی آمپر  ٢٠...  ۴/٠: خروجی آنالوگ

طول برنامه ریزی  -٪ ٠.٢± حداکثر خطا (

 )شده
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