
 

 

 نمایشگر رکوردر ترانسمیتر کنترل ولو کالیبراتور فلومتر سنجسطح  فشار سنج دماسنج

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

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

 لول سوئیچ

 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 

 لول سوئیچ دیافراگمی

 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

Diaphragm Level Switch  
 لول سوئیچ دیافراگمی 

ها  
کاربرد

 

   قابلیت استفاده در طیف وسیعی از

مواد پودری حتی مواد با دانه های 

 درشت

     نسبت عملکرد به قیمت خوب 

     قابلیت اطمینان باال 

      عملکرد مداوم بدون نیاز به تعمیر

 و نگهداری

     نصب و راه اندازی آسان 

     عدم نیاز به منبع تغذیه 

      قرار نگرفتن اجزاء  سنسور در

 داخل سیلو، هاپر، یا مخزن

لول سوئیچ دیافراگمی مناسب بـراي  

مواد جامد فله و براي مانیتور وضعیت 

پر و خالی بودن هوپر ، سـیـلـو و           

کنترل کننده .  مخزن  مناسب میباشد 

هاي سطح دیافراگمی در مـدلـهـاي    

مختلف با دیافراگم استیل ، ویتون و   

NBR      براي کاربردهاي مختلـف و

 .صنعتی طراحی گردیده است 
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 نحوه اتصال
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