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 توجه 

 
 دقيق الكترونيكي دستگاه اندازه گيرييك  دستگاه فوق

اين دفترچه را به دقت  دستگاهباشد. لطفاً قبل از كار با مي
 مطالعه نماييد.
عمير و تنظيم شخصي نبوده و در صورت دستگاه قابل ت

 گارانتي آن باطل ميگردد. ،باز شدن و دستكاري
شما ميتوانيد در صورت بروز هرگونه اشكال با بخش 

 پشتيباني شركت تماس بگيريد.
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 فهرست
 

 صفحه        بخش
 ٣         دستگاهمعرفي  – ۱

 ۴        نصب و راه اندازي – ۲
 ۵        اتصاالت الكتريكي – ۳
 ۶       تنظيم جريان خروجي– ۴
  ۸         فنيمشخصات  – ۵
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   همعرفي دستگا – ۱بخش 
پيوسته ارتفاع مايعات صاف و  ياندازه گير يبرا  FLT-Sارتفاع سنج مدل

سقف  در يروان در مخازن ساخته شده است. اين دستگاه جهت نصب عمود
 (۱)رزوه اي مطابق شكل و در دو مدل فلنجي و  گرديده است يمخازن طراح

 ارائه ميگردد.

 
 )۱شكل (

 NBRيا استنلس استيل از جنس  متحرك يدستگاه مجهز به شناور كرو
ميباشد. شناور دستگاه، حول ميله راهنما همواره بر سطح سيال داخل مخزن 

موجب جذب  يشناور بوده وآن را دنبال مي نمايد. حركت شناور به طور عمود
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مقاومت نردباني داخل ميله راهنما شده و باعث تغيير  يمغناطيس يسوئيچها
 يخروج جرياناين تغيير مقاومتي موجب تغيير متعاقبا داخل ميله ميگردد و 

كليه قطعات دستگاه كه در داخل مخزن نصب ميشوند از جنس استيل  ميگردد.
  و مقاوم در برابر مواد خورنده ميباشند.بوده ) 316/304(

 دستگاه نصب – ۲بخش 
سقف مخزن يا سيلو  يبر رو يبه طور عمود FLT-Sسطح سنج  يبدنه اصل

در زير  ينچيا ٢ رزوهيا يك ينچي ا ٣/۵فلنج نصب ميشود. بدين منظور يك 
نمايد شكل  يذير مپامكان  گيشده كه عمل نصب را به ساد تعبيه يجعبه اصل

 هد.ميد) طريقه نصب را نشان ۲(

 
 )۲شكل (
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 دستگاه كياتصاالت الكتري – ۳بخش 
ه را نشان مي دهد. اتصاالت الكتريكي شامل گا) برد اصلي دست۳شكل شماره (

 زيراز آنها در باشند كه توضيحات مربوط به هريك يم 2T و 1T ترمينالهاي
 است:داده شده 

 
 )۳شكل (

 :1Tترمينال 
(+)  يريان ورودــ)، ج-( يجريان خروج ياين ترمينال شامل اتصاالت الكتريك

 اشد.ـــب ي) مGND(بدنه و اتصال 
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 :2Tترمينال 
 در مدلهايي كه مجهز بـه سـوييچهاي آالرم ميباشـند وجـود دارد و     اين ترمينال

در نظر گرفتـه  اطمينان براي تشخيص سطح حداكثر و حداقل  يجهت سوئيچها
 .شده اند
  تنظيم جريان خروجي – ۴بخش 

 ي) دو پتانسيومتر بر رو۳شكل ( دستگاه، مطابق يبراي تنظيم جريان خروج
تا  ۴را ميتوان بين  يآنها جريان خروج برد اصلي تعبيه شده است. كه توسط

 آمپر تنظيم نمود. يميل ۲۰
مخزن ميتوان با وصل كردن  ياين منظور قبل از نصب دستگاه بر رو يبرا

ميله راهنما توسط دست  يآمپر متر و جابجا كردن شناور رو يتغذيه و ميل
 ييمات مورد لزوم را انجام داد و يا بعد از نصب در حاليكه مخزن كامال خالتنظ

آمپر تنظيم نموده  يميل ۴را  يجريان خروج Zeroميباشد با تغيير پتانسيومتر 
ميلي  ۲۰جريان  Span سپس مخزن را كامال پر كرده و با تغيير پتانسيومتر 

 آمپر را تنظيم نماييد. 
 .ر شركت انجام ميشوداين تنظيمات بطور معمول د
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 ) عمل نمود.۴ميتوان مطابق شكل ( يجريان خروج ياندازه گيربراي 

 

 
 )۴شكل (
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  مشخصات دستگاه -۵ بخش
 

۳يطول اندازه گير حداكثر  متر  
 ميليمتر  ۷دقت

۲۰ بارحداكثر فشار مخزن
 درجه سانتيگراد ۱۵۰مخزن يحداكثر دما

انتيگراددرجه س  محيطيدما  -۱۰ تا    ۷۰
 ۲"رزوهيا   ANSI  ۳/۵ لنجفنحوه اتصال 

آلومينيوميخارج پوستهجنس
SS316-SS304جنس ميله راهنما

NBR-SS304-SS316جنس شناور

 ۶/٠  Kg/Literشناور يجرم حجم

IP65يحفاظت بدنه خارج

  ۴۰۰دو سيمه با حداكثر بار ميلي آمپر۲۰تا ۴يخروج
 اهم

 ولت مستقيم ۳۰تا   ۱۵ تغذيه
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 يكياانديش الكترونوپ مهندسي شركت
 ۱۴واحد  ۳طبقه  ۸ كالپبعد از مفتح  يتهران خ دكتر بهشت

   ۸۸۷۵۶۴۱۳: فكس  ۵-۸۸۷۵۲۲۷۴ :تلفن   
 ۱۵۸۷۵ - ۶۵۵۱ :ستيپصندوق  

Website: www.PAEsensor.com 
Email: info@PAEsensor.com 


