
 

 

 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 

 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 

 ترانسمیتر اختالف فشار

 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

Differential Pressure transmitter  
 ترانسمیتر اختالف فشار       

ت
حا

ضی
و

 ت

   و امکان ارائه ٠.٠۴دقت ذاتی  در کالس با ٪

 با دقتهای باالتر در صورت سفارش

 نصب  با  ثبات پنج ساله در صنعت 

    پالت فرمcoplanar        امکان ارائه راه ح�ل

های مختلف برای اندازه گیری  فش�ار، ف�ل�و ی�ا         

 جریان سیال و فشار میدهد

 قابلیت کالیبره با فیلد کامیونیکیتور 

   گواهی ایمنی استانداردIEC 61508  

ترانسمیترهاي فشار و اختالف فشار براي 

کاربردهاي مختلف لول متري یا سطـح  

سنجی ، فلومتري و فشار سنجی طراحی 

گردیده است که و از پیشرفته تـریـن     

فشارسنجها با امکانات مـخـتـلـف نـرم        

افزاري جهت کالیبره و نمایش اطالعات 

این ترانسمـیـتـرهـاي در       .  بهره میبرد 

مدلهاي مختلف بـراي کـاربـردهـاي       

 .  مختلف ارائه میگردد 
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 ابعاد ترانسمیتر 

 Differential, Gage, and Absolute 
Pressure transmitter  
 Performance up to 0.04% accuracy  
 Installed five-year stability of 0.125% 
 Coplanar platform enables integrated 

manifold,  
primary element and diaphragm seal 

solutions 
 Calibrated spans/ranges from 0.1 in-

H2O to 4000 psi  ( 0,25 mbar to 276 
bar) 

 316L SST, Hastelloy® C276, Monel® 
 ,Tantalum, Gold-plated 
Monel, or Gold-plated 316L SST proc-
ess isolators 


