
 

 

 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 

 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 

 سطح سنج آلتراسونیک

 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

Ultrasonic Level transmitter  
 ترانسمیتر سطح  آلتراسونیک

ها  
کاربرد

 

  اندازه گیری غیر تماسی سطح  به صورت پیوسته 

  مناسب برای اندازه گیری سطح مایع مختلف و مواد فله جامد 

  کنتراست برجسته صفحه نمایشOLED 

 تنظیم آسان و بدون مواد اندازه گیری 

  مشاهده سریع مقادیر اندازه گیری شده بر روی صفحه

 نمایش

  آپشن برای استفاده در مناطق انفجاری 

   با پروتکل ) میلی آمپر ٢٠...  ۴(جریان خروجیHart  

براي اندازه گیري  سطح سنج آلتراسونیک  

ارتفاع مایعات در مخازن به صورت کمپکت 

طراحی گردیده است و در موقعیت هـاي     

مختلف  سطح سنجی مورد استـفـاده قـرار      

لول ترانسمیتر آلتراسونیک مـعـرفـی    .میگرد

شده قابل تنظیم به وسیله پروتکل هـارت و    

میلی آمـپـر و        20تا  4دو سیمه با خروجی 

و براي ارتـفـاع   . همچنین ضد انفجار میباشد 

 .متر طراحی گردیده است  20مختلف تا 

 1162: کد ابزار 
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 کد سفارش

 ابعاد  ترانسمیتر
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 مشخصات فنی
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