فشار

آناالیزر

دما

خدمات

جریان

مشاوره فنی

سطح
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توانایی ها
انجام مطالعات فنی
تهیه طرح توجیهی فنی

ارائه کلیه خدمات تامین تجهیزات
طراحی و محاسبه قطعات مورد نیاز مصرفی
شناسایی بهترین قطعات مورد نیاز شما

شرکت ایساتیس فرایند ابزار
شرکت ایساتیس فرایند ابزار از بزرگترین تأمین کنندگان و
توزیع کنندگان محصوالت صنعتی در حوزه ابزار دقیق و
سامانه های کنترل صنعتی می باشد .این شرکت قویاً به

دنبال استاندارد های کیفی در عملیات ارائه خدمات و
محصوالت خود به مشتریان و کارفرمایان محترم است .ما با
نظام خدمات مشتریان منحصر به فرد خود به مشتریان جهت

تامین تجهیزات اتصاالت
نصب و راه اندازی
آموزش بهره برداری از قطعات نصب شده

آموزش منابع انسانی طبق استانداردهای جهانی
بررسی فرآیندهای تولید و بهینه سازی تولید برای استفاده از بهترین قطعه

دریافت خدمات رضایت بخش اطمینان می دهیم .محصوالت

امکان تامین پروژه های ساخت و طرح توسعه

ابزار دقیق در شرکت ایساتیس فرایند ابزار توأمان با خدمات

انبار بزرگ و تامین سریع قطعات

تخصصی و فنی و مهندسی برای تأمین ،آموزش ،نصب،
کالیبراسیون و نگهداری این تجهیزات ارائه می شوند.
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صنایع نفت و گاز و انرژی

رویکرد نسبت به مشتریان و کارفرمایان
*تخمین نیاز واقعی مشتریان

بخش نفت و گاز و انرژی شرکت ایساتیس فرایند ابزار از سال
 1390فعالیتهای رسمی خود را آغاز کرد و با اتکا به توانمندیها
و تجارب باالی مدیریتی و با جذب نیروهای متخصص ،مجرب و

*تأمین محصوالت به مشتریان با قید مدت زمان تحویل دقیق
*ارائه همیشگی خدمات و محصوالت با کیفیت باال

ماهر در حوزۀ نفت و گاز ،در مدت زمان کوتاهی به رشد و توسعۀ
قابلتوجهی دست یافت.
به پشتوانۀ اجرای پروژههایی بزرگ  ،شرکت ایساتیس فرایند ابزار
در پروژههای مختلفی حضور داشته است که شامل تامین
تجهیزات نیروگاهی ،تعمیرات اساسی ،ساخت نیروگاه  ،میادین،
حفاری در خشکی و دریا ،احداث واحدهای فرآیندی پاییندستی
و تأسیسات جانبی میشود .طراحی و تامین تجهیزات استراتژیکی
که در خطوطِ انتقال گاز و فرآیندهای پاالیشگاهی مورد استفاده

رویکرد در قبال تأمین کنندگان و پیمانکاران

قرار میگیرند ،گوشهای از تواناییهای گستردۀ شرکت ایساتیس

فرایند ابزار در توسعۀ صنعت نفت و گاز و انرژی میباشد.

*توسعه روابط مناسب با تأمین کنندگان

کسبِ رضایت فراگیر مشتریان با اجرای مستمر برنامههای معطوف

*مشاوره برای ارتباط دقیق و موثر برای دسترسی به اطالعات

به ارتقای خدمات و محصوالت ،رویکرد نوین بازاریابی شرکت

*مشاوره برای فراهم آوردن محصوالت و خدمات

ایساتیس فرایند ابزار به عنوان یک سازمان پویا و متمایز در عرصۀ
پر رقابت امروز است.
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تجهیزات ابزار دقیق
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شامل می شود
شامل نمی شود

شرکت ایساتیس فرایند ابزار با داشتن کادری مجرب توانایی نصب و راه اندازی  ،آموزش
و تامین انواع فلومترها را دارا می باشد  ،با وجود انبار مناسب این شرکت توانایی تامین
تجهیزات ابزار دقیق برای تمامی صنایع را دارا می باشد.
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BRANDS:
ROSEMOUNT
Yokogawa
ENDRESS + HAUSER
OFFICINE OROBICHE
Kobold
Euromag
DWYER

فلو متر وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری
می کند.
مشخصات

در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و

*قابل ارائه در جنس بدنه  ،کاور  ،گسکت متفاوت بنا به نیاز

پتروشیمی و ...دانستن مقدار دقیق فلو

مشتری

یا جریان عبوری سیالی مانند گاز و یا
نفت مهم می باشد .توجه به این نکته

*اتصاالت دنده ای یا فلنجی

که میزان کل فلو که معرف جرم ماده

* بیشترین بازه دمایی تا  250درجه سانتی گراد

مصرفی است در بسیاری موارد نظیر

*بیشترین مقدار فشار تا  100بار

پروسه های صنعتی کاربرد دارد.

SIEMENS
SEOJIN INSTECH

همچنین اندازه گیری دقیق فلو به

KROHNE

دلیل مالحظات مالی در فروش وخرید

ABB

حجم مشخصی از ماده و کاال اهمیت
ویژه ای دارد.

*فلو متر جرمی  ،دمایی کوریولیس
*مناسب برای گاز و مایعات

مزایای استفاده از این نوع فلو متر اندازه گیری سریع و آسان
است  ،و جای تعجب نیست که به صورت فراوان در تمامی رنج
ها در صنایع گسترده مورد استفاده است  .از جمله  :دارو ،مواد

* در مدل های نصبی و درون خطی

شیمیایی و پتروشیمی ،نفت و گاز و مواد غذایی

در روشهای متداول قبل برای اندازه

*دقت باال و زمان پاسخگویی کوتاه

با استفاده از این نوع فلومتر تقریبا همه مایعات را می

گیری جرم سیال عبوری نیاز به اندازه

*در انواع رنج ها

توان اندازه گیری کرد.

گیری دانسیته مواد داشت که عمال

*قابلیت ضد انفجار

مواد شوینده و حالل ،سوخت،روغن های گیاهی ،چربی های

گردید .در حال حاضر انواع فلومترهای

حیوانی ،التکس ،سیلیکون

جرمی این اندازه گیری را با دقت باال

محاسبه جرم با خطای بسیار همراه می

انجام می دهند.در این فلومترها ،فلوی
سیال مستقل از فشار قابل اندازه گیری
است .
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*مناسب برای گاز  ،بخار مایعات
* ساختار تمام استیل

اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی
بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در
مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار

*سایز  3/4تا  12اینچ

جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو

*نشانگر محلی یا ریموت

کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی

* رنج فلوی بسیار وسیع

جابجا شده پرداخت  .در تصویر زیر شکل کلی این
فلومترهای آمده است.

فلومتر ورتکس بر مبنای پدیده ای
در دینامیک سیاالت که توسط
دانشمندی به نام Theodore

von Kármánکشف گردیده است
کار میکند  .در عمل فلومتر ورتکس

* دقت باال

با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری
نوسانات ایجاد شده در پشت یک
مانع در سیال کار می کند.

*مستقل از پارامتر فشار و رسانایی مواد
*سایز خط  100میلی متر الی  6500میلی

ایده آل برای اندازه گیری مایعات مشکل دار مانند
فاضالب داخل لوله ها) : ( Difficult Liquids
در مواردی که فلومترهای در تماس با مایع کارآیی

متر
*جریان سیال از  .0.01.متر بر ثانیه تا 25
متر بر ثانیه

ندارند ،فلومتر داپلر بعلت اینکه سنسور این دستگاه در
تماس با اثرات شیمیایی مخرب و صیقل زای مایع قرار
ندارد عملکرد بسیار ایده آلی دارد .با توجه به عدم

*دقت اندازه گیری %1

تماس فیزیکی سنسور با داخل لوله  ،هیچ مانعی در

*نشانگر جریان  4-20میلی آمپر

برابر جریان مایع قرار نمی گیرد و افت فشاری رخ نمی

موارد کاربرد

دهد.

امروزه روشهای آلتراسونیک جزء
الینفک بیشتر تجهیزات اندازه گیری
ابزار دقیق مخصوصا نمونه های غیر
تماسی گردیده است .در فلومترهای
آلتراسونیک که در حوزه وسیعی از

سیاالت ائم از گازها و مایعات کاربرد
دارند با توجه به خواص داپلر فرکانسی

اندازه گیری مایعات چسبناک ،اسیدها ،مواد آبکی مثل آب آهک ،حالل ها ،فاضالب تصفیه شدهگل و الی ،ماده خام خمیری شکل ،مواد غذایی ،روغن های نرم کننده  ،فاضالب  ،نفت خام

از یک منبع تولید شده و از طرف دیگر
یک گیرنده این فرکانس را لحظه به
لحظه چک می کند .

مواد شیمیایی آب گازدار ،آب سرد شده چیلر
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*دیتاالگر داخلی با ظرفیت بسیار باال
*عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای و نگهداری های

در چند دهه گذشته پس از ابداع تکنولوژی ساخت
فلومترهای الکترومغناطیسی  ،تکنولوژی های
دیگری مانند فلومتر های اولتراسونیک ،فلومتر

خاص

های توربینی و غیره نیز ابداع گردید .ولی هیچ
*فاقد قطعه متحرک = طول عمر ودقت باال

یک از این تکنولوژی ها  ،تاکنون نتوانسته اند

فلومترهای الکترومغناطیسی به کمک

*قابلیت تجهیز به سیستم  GPRS/GSM/SMSو

با دقت و قابل اعتماد بودن مقادیر قرائت شده

اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی

دیتاالگر

فلومترهای الکترومغناطیسی برابری نمایند .پر

در اثر سرعت سیال جاری میتوانند

واضح است از آنجا که سرعت در نقاط مختلف سطح

مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه

مقطع لوله  ،متفاوت می باشد (پروفیل سیال) ،

گیری کنند  .در حقیقت با ایجاد شار

سرعت واقعی در هر سطح مقطع  ،میانگین سرعت

مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر

* در سه نوع تغذیه با برق  ،باطری داخلی  ،نور خورشید
یا سوالر سل) ( Solar cell

کلیه

نقاط

آن می باشد .علت دقت باالی

و اندازه گیری آن میتوان به یک

کنتورهای مغناطیسی آن است که دبی لحظه ای

فلومتر الکترومغناطیسی دست پیدا

اندازه گیری شده  ،میانگین دبی لحظه ای میلیون

کرد.

ها نقطه داخل استوانه کنتور است که دائماً در حال
کاربردهای فلومترهای الکترومغناطیسی
تاسیسات آب وفاضالب ،خروجی سدها ،چاهها،
ایستگاههای پمپاژ ،خطوط آبرسانی شهری و
روستائی همچنین اندازهگیری آب خام ،شرب ویا
تصفیه شده  ،فاضالب  ،صنایع شیمیائی ،اسیدها،
سودهای سوز آور ،سریش ،چسب  ،صنایع غذایی،
آب معدنی ،شیر ،ماست ،دوغ ،مالس ،شیره چغندر
،صنایع داروئی  ،صنایع فلزی  /معدنی ،صنایع کاغذ
 /خمیر کاغذ صنایع شبکه لولههای آب  /مدیریت
نشت آب  ،صنایع آبیاری کشاورزی
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اندازه گیری می باشند .به عنوان نمونه در
فلومترهای اولتراسونیک با دو سنسور  ،دبی اندازه
گیری شده همواره میانگین دبی نقاط مختلف در
روی مسیر حرکت سیگنال بین دو سنسور است نه
نقاط داخل کل حجم لوله .در نتیجه بهترین دقت
فلومترهای اولتراسونیک با دو سنسور  ± 1تا ± 3
درصد حداکثر مقدار قابل قرائت فول اسکیل می
باشد  ،در حالی که دقت

فلومترهای

الکترومغناطیسی بهتر از  ± ./5تا  ± ./2درصد می
باشد.
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فلومترهای روتامتر تیوپ فلزی
روتامتر از یک مجرای مخروطی تشکیل می شود که درون آن یک
شناور موجود می باشد ،در اثر عبور جریان سیال از پایین به باالی
روتامتر ،نیروی مقاومی به این شناور وارد می شود و آن را به طرف
باال حرکت می دهد .با باال رفتن شناور ،سطح مقطع روتامتر افزایش
یافته و لذا سطح جریان میان شناور و مجرای مخروطی روتامتر
افزایش می یابد .شناور تا جای باال می رود که نیروی مقاوم سیال،
نیروی ارشمیدس و وزن سیال یکدیگر را خنثی نمایند و سیستم به
حالت تعادل برسد .در این صورت مکان شناور که به صورت مستقیم
از روی روتامتر خوانده می شود ،معرف دبی جریان می باشد .هر چه
دبی جریان عبوری از روتامتر بیشتر باشد ،محل شناور باالتر خواهد

در انتخاب روتامتر بایستی به موارد زیر
توجه نمود:
*رنج دمایی
*فشار خط
فلومتر متغیر (شاخص روتامتر) دارای شکاف

*نوع کانکشن

های اریب می باشد بیشتر در مراکز آموزشی

*چگالی یا ویسکوزیته سیال

و تحقیقاتی کاربرد وسیعی دارد  ،اغلب برای
اندازه گیری دبی سیاالتی که جریان

بود.

یکنواختی داشته و تغییر دبی آن ها تدریجی

برای سطوحی که با سیال در تماس هستند از متریال های متفاوتی
می توان استفاده کرد به همین دلیل از روتامتر برای سیاالت با
خورندگی باال نیز استفاده کرد.

باشد  ،به کار برده می شود .از روتامتر بیشتر
برای اندازه گیری دبی سیاالت تمیز و یا
سیاالت با ذرات زائد کم باید استفاده کرد این

از کاربردهای روتامتر می توان به آزمایشگاه ها ،سیستم های
تأسیساتی و به طور کلی تمام جاهایی که دانستن دبی یک جریان

روتامتر ها از جنس فلز بوده و انواع جریان

سیال الزم باشد اشاره نمود.

های گازی و مایع درون لوله را اندازه گیری
می کنند.

روتامتر )(Rotameter
*جنس تیوب :پالکسی گالس -اکریلیک -شیشه
*پیرکس با پوسته فوالدی و رنگ آنتی استاتیک
*جنس اتصاالت ABS :استیل

روتامتر به عنوان نمایش دهنده فلوی لحظه ای یا فلو
ایندیکیتور از تکنیک سطح متغیر یا  variable areaدر
اندازه گیری فلو استفاده میکند  .نمونه رایج روتامتر تشکیل
شده از یک استوانه کونیک شیشه ای که بر حسب فلوی ماده

*اتصال عمودی

*جنس گوی :پی وی سی ،استنلس استیل .

مورد نظر نسبت به زمان کالیبره شده و یک قطعه مخروط

*رنج و جریان های متفاوت

*سایز اتصاالت 1 1/2" ،1 " ، 3/4" 1/2" :و "2

شکل فلزی که با افزایش فلو در شیشه به سمت باال حرکت
می کند.
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فلوسوئیچ)(Flow switch
سطح متغیر اینالین برای مایعات
فلوسوئیچ های سطح متغیر مشتمل بر دامنه گسترده ای از
فلوسنسورها هستند که برای عملیات های آشکارسازی جریان

این دستگاه با داشتن یک میکرو

استاندارد برای مایعات مناسب می باشند.

سوئیچ که با استفاده از تیغه مخصوص
خود تحریک می شوند می تواند

فلوسوئیچ پدل برای مایعات

برقراری جریان سیال در داخل لوله را

برای مایعاتی همچون آب ،اتیلن گلیکول یا هر نوع سیال غیر خورنده مورد استفاده قرار
می گیرد .این ابزار معموال در چیلرها ،پمپ ها ،بویلرها و سایر ابزارهای صنعتی در

بوسیله فرمان دادن به تجهیزات
مختلف الکتریکی از جمله پمپ ها
والکتروموتورها وغیره کنترل کند  .فلو

حوزه های تولید دیده می شود.

سوئیچها به سادگی با مکانیزمهای
مختلفی که برای حس کردن فلوی
سیال دارند در ست پوینت یا نقطه
به جهت عملکرد صحیح فلو سوئیچ باید در نصب فلوسوئیچ باید توجه نمود که اوال زبانه مناسب با سایز

تنظیم مورد نظر خروجی سوئیچ یا

لوله بر روی اهرم فلوسوئیچ نصب گردد و ثانیا محل قرار گیری اهرم و زبانه در موقعیت مناسبی از لوله

ON/OFFمیدهند و به شما امکان

قرار گیرد و ثالثا اینکه جهت فلوسوئیچ هم جهت جریان با توجه به فلش روی بدنه فلو سوئیچ باشد.
همچنین به جهت جلو گیری از تاثیر آشفتگی جریان بر روی عملکرد فلو سوئیچ باید حداقل  5برابر قطر
لوله از زانو وانشعابات فاصله داشت.

کنترل فلوی خط را می دهند  .معموال
ساده ترین روشها  ،پر کاربردترین آنها
می باشند و در فلو سوئیچهای بسیار
رایج از یک تیغه فلزی که به یک اهرم

در نهایت هم اینکه فلو سوئیچ دارای دو کنتاکت نرمالی اپن  noو نرمالی کلوز  ncمی باشد که بسته به

متصل است استفاده کرده با توجه به

مدار کنترلی چیلر می تواند در سیم کشی قرار گیرد.

ست پوینت طول این تیغه را برش
میدهند یا اصطالحاً تریم می کنند .
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فشار
گیج فشار)(Pressure Gauge
*گیج فشار عقربه ای

*گیج فشار منفی

*گیج فشار دیجیتال

*گیج فشار خالء

*گیج فشار تست

*گیج فشار دیافراگمی

*گیج فشار روغنی

*گیج فشار اکسیژن

*گیج فشار تفاضلی

گیج فشار که از مکانیزم مکانیکی

بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی
موارد بیلوز المنت استفاده میکند با

حالتی که وقتی گیج در معرض هوا (فشار اتمسفر) است ،عدد
صفر نشان می دهد:

تغییر حالتی که المنت اندازه گیر در
اثر فشار پیدا میکند و انتقال این
تغییر حالت به یک عقربه که بر حسب

باید مقدار دقیق فشار اتمسفر را در محل اندازه گیری فشار و در همان

فشار بر روی یک صفحه کالیبره شده

لحظه بدانیم( .فشار اتمسفر با تغییر زمان و مکان تغییر می کند ،به این

است به سادگی مقادیر فشار در

معنا که عددی که برای فشار هوا در یک زمان و یک مکان یافته ایم،

گستره ای وسیع حتی تا  1000بار

قابل تعمیم به زمان ها و مکان های دیگر نیست)

اندازه گیری میکنند .یکی از مهمترین

حالتی که وقتی گیج در معرض هوا (فشار اتمسفر) است ،عدد صفر را نشان نمیدهد:
در این حالت میتوان گیج را به گونهای تنظیم کرد که عدد صفر را برای اتمسفر نشان دهد.
راه دیگر این است که عددی را که فشارسنج وقتی در فشار اتمسفر است ،ثبت میکنیم ،برای مثال عدد -5

کمیت های مورد اندازه گیری در
واحد های صنعتی  ،کمیت فشار می
باشد  ،برای تعیین نوع تجهیزات ابزار
دقیق معموال یکی از آیتم هایی که

 .خأل نهایی زمانی به دست می آید که گیج به اندازه فشار واقعی اتمسفر از عدد اولیه کمتر شود .مثالً در

همواره مورد سوال است  ،فشار

فشار هوای  871میلیبار ،فشار  -876میلیبار نمایش دهنده خأل نهایی است= 5 - 871 = -876 .

سیستم و در نتیجه ماکزیمم فشار
قابل تحمل آن می باشد.از این رو
همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با
توجه به شرایط محیطی و استاندارد
های مربوط بتوانند فشار سیستم را
اعالم کنند و با توجه به آن عمل
کنند.
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ترانسمیتر فشار ()Pressure Transmitter
ترانسمیتر فشار از دقیق ترین و پرکاربردترین وسایل اندازه گیری فشار در
صنعت است که بوسیله آن می توان فشار مایعات و گازها و بسیاری از چیز
های دیگر را اندازه گیری کرد .این ترانسمیتر ها در واقع مبدل هستند که
وظیفه تبدیل کمیتی به کمیت دیگر را دارند .در این دستگاه سیگنالی بر اثر
فشار محیطی به دستگاه داده می شود و در نهایت توسط پردازشگر به کمیت

ترانسمیتر فشارپرشر ترانسمیتر،

الکتریکی تبدیل شده و روی صفحه نمایش نشان داده می شود.سنسورهای منتقل کننده فشار) از جمله
فشار برای موارد بسیار زیادی کاربرد دارند ازجمله سرعت و میزان آب و جریان
گاز ها .در هنگام خرید یک ترانسمیتر به مثبت یا منفی بودن فشار ،دقت
اندازه گیری ،نوع خروجی دستگاه و رنج و محدوده اندازه گیری آن دقت کنید.

تجهیزات پرکاربرد ابزار دقیق
جهت کنترل فرآیندهای صنعتی
میباشد که اغلب برای اندازه

*ترانسمیتر فشار همراه با نمایشگر

گیری فشار گاز یا مایع به کار می

*ترانسمیتر فشار برای محیط های انفجاری

رود.

*ترانسمیتر فشار تفاضلی

محل نصب ترانسمیترها روی

*ترانسمیتر فشار هوشمند

لوله ها و مخازن در سراسر

*ترانسمیتر فشار فشار پایین

محوطه در نقاط اندازه گیری می
باشد.در مجموع ترانسمیترها از

*ترانسمیتر فشار صنعتی

سه قسمت اصلی تقویت کننده،

*ترانسمیتر فشار قلمی

مبدل(ترانسدیوسر)

و

حس

به سنسورهای فشار  ،ترانسدیوسر های فشار و پیزومتر هم گفته می شود.

کننده

سنسورهای فشار از نظر تکنولوژی ،طراحی ،عملکرد ،کاربرد و قیمت باهم متفاوت هستند می توان گفت

اند.ترانسمیترها در دو نوع

بیش از  50تکنولوژی و حداقل  300شرکت در سراسر جهان سازنده سنسور فشار هستند.

نیوماتیکی والکتریکی تولید شده

اساسا دو نوع فشارسنج وجود دارد یکی ترانسمیتر فشار و دیگری ترانسدیور فشار.نوع اول فشار های در حد

اند.

میلی آمپر و نوع دوم فشارهایی در حد ولت و میلی ولت اندازه گیری می کند.
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ساخته

شده

سوئیچ فشار ()Pressure Switch
انواع سوئیچ فشار:


*سوئیچ فشار پمپ
*سوئیچ فشار آب
*سوئیچ فشار هیدرولیک
*سوئیچ فشار بخار
*سوئیچ فشار هوا
*سوئیچ فشار پنوماتیک



*سوئیچ فشار ضد انفجار







پرشر سوئچ یا کنترلر فشار
جهت تنظیم فشار مخازن یا
جلوگیری از افزایش فشار در

در نمونه های دیجیتال و الکترونیکی به جای بوردن یا دیافراگم از استرین گیج استفاده و در خروجی معموال از
ترانزیستور به صورت  PNPو یا  NPNاستفاده می گردد  .در نمونه های پیشرفته تر خروجی  4تا  20میلی آمپر
و نشاندهنده نیز دارند  .در انتخاب یک پرشر سوئیچ بایستی موارد زیر را در نظر داشت.

محیطهای تحت فشار در
صنعت کاربرد فراوان دارد .

دما ()Temperature
گیج دما)(Temperature Gauge
دماسنج پر شده از مایع با نشاندهی سیستم فشار
این نوع دماسنج با استفاده از تغییر فشار مایع ناشی از تغییر دما کار
میکند ،یعنی تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار مایع پر شده
میگردد و بدینوسیله دما نشان داده میشود .مایع پر شده میتواند
انواع گیج دما شامل :

دماسنج های عقربه ای یا گیج دما،

الکل،نفت و غیره باشد.

نمایشگر آنالوگ دمای نقطه ای

*بی متال

خاص می باشد

*گازی
*دنباله دار
*جیوه ای

وب سایت www.isatis-fa.com :
ادرس :تهران – خیابان بخارست – خیابان سوم
شماره  -24واحد 3

ایمیل:
تلفن
فکس

Info@isatis-fa.com
02188480795 – 7
02188480798

ترانسمیتر دما)(Temperature Transmitter
ترانسمیترهای دما از نظر چگونگی نصب به دو دسته تقسیم می شود
ترانسمیتر دمای کله ای  (head mounted) :ترانسمیتر دمای کله
ای در داخل محفظۀ باالی سنسور قرار گیرند که به نوع head

ترانسمیتر دما یا انتقال دهنده دما

mountedمعروف هستند.

ابزاری است که دمای اندازه گیری
شده توسط سنسور دما مثل ترموکوپل

ترانسمیتر دمای ریلی  (rail mounted) :ترا نسمیتر دمای ریلی

را به یک کمیت استاندارد قابل انتقال

در داخل تابلو و روی ریلها نصب می شوند که به rail mounted

تبدیل میکند .ترانسمیتر از ترکیب دو

معروف هستند.

واژه  TRANSFER+METERگرفته
شده است.یعنی تجهیزی که بتواند یک
کمیت فیزیکی را اندازه گیری
انواع ترانسمیتر:

کرده)(METERINGوآن را به مکانی
دورتر

ترانسمیتر در دو نوع:

مثل

اتاق

کنترل

انتقال )(TRANSFERدهد .ترانسمیتر

*پسیو

در حیطه ابزار دقیق به تجهیزی گفته

*اکتیو

می شود که یکی از پارامترهای فیزیکی
نظیر  ،دما  ،فشار  ،جریان سیال ،

ترانسمیتر پسیو (غیر فعال)  :این نوع ترانسمیتر که یکی از پر کاربردترین ترانسمیتر ها می باشد ،مسیر تغذیه
جداگانه ندارد و ولتاژ مورد نیاز تغذیه خود را روی همان خطوط جریان خروجی از دستگاه جانبی مثل  RTUیا
PLCو غیره دریافت میکند و سپس کمیت اندازه گیری شده را به صورت جریان استاندارد روی خطوط خروجی
ارسال می کند .اینکار باعث می شودکه سیم کشی اضافی برای تغذیه درتجهیزات اندازه گیری مورد نیاز نباشد و
همچنین ترانسمیتر بدون نیاز به برق جداگانه از طریق خطوط اتصال یافته به خروجی های آنها تغذیه شوند.

رطوبت  ،سرعت  ،سطح یا ارتفاع مواد
داخل مخزن  ،وزن  ،و … را به
سیگنالی استاندارد نظیر  4تا  20میلی
آمپر یا صفر تا ده ولت تبدیل می کند
و قابلیت ارسال سیگنال به صورت دو

ترانسمیتر اکتیو (فعال)  :این نوع ترانسمیتر صنعتی ،کمیت اندازه گیری شده را روی دو خط به صورت جریان

سیمه یا پاور لوپ را نیزدارد.این تجهیز

استاندارد  4تا  20میلی آمپر ارسال می نمایند ولی برای عملکرد صحیح نیاز به تغذیه جداگانه دارند که بایستی

می تواند الکترونیکی و یا نیوماتیکی

به گونه ای تامین و به آنها تحویل داده شود .بنابراین این نوع از ترانسمیتر منجر به صرفه جویی در سیم کشی

باشد .در هر دو مورد،سیگنال ارسالی

نمی گردند و مزیت ترانسمیتر پسیو را ندارد.

استاندارد می باشد و برای تجهیزاتی
که در  LOOPکنترل قرار دارند قابل
فهم می باشد.
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سطح )(Level
لول مغناطیسی

بوسیله سنسورهای آهن ربایی که بر روی لول گیج مغناطیسی نصب می گردند
می توان فرمانهای الزم را توسط پانل الکتریکی مربوطه مستقیما به تابلوهای
اصلی برق ارسال نمود و بدین طریق با  Startو  Stopکردن الکترو پمپهای
تغذیه مخازن ،سطح مایع را در ارتفاع موردنظر کنترل نمود یا با نصب لول
تــرانسمیتر بر روی لول گیج مغناطیسی می توان با ارسال جریان خروجی mA

لول گیج مغناطیسی از ناحیه نازلهای

 4 – 20به سیستم های  PLCیا مانیتورینگ در محل های جداگانه ای سطح

مربوطه به صورت عمودی بر روی

سیال را مشاهده و کنترل نمود

مخازن نصب می گردد .مایع درونی
مخزن از طریق نازل پایین به داخل
لوله استوانه ای لول گیج مغناطیسی
هدایت شده و توپی که دارای آهنربای
دائمی است را شناور می سازد .با تغییر
سطح مایع داخل لول گیج مغناطیسی،
شناور به حرکت درآمده و با روبروی هم
قرار گرفتن آهنربای توپی و فلپها و
تغییر رنگ فلپها سطح مایع درون لول
گیج مغناطیسی نشان داده می شود.
موارد مصرف لول گیج مغناطیسی

*مخازن آب گرم
*تانک های سوخت
*دیگ های آب گرم و بخار
*صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی
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لول سوئیچ

مکانیزم اصلی لول سوئیچها در اصل تعیین مقدار سیال ،تنظیم
و کنترل قطع و وصل خروجی در ست پوینت یا نقطه تنظیم
است ،از جمله مواردی که در زمان خرید لول سوئیچها می
بایست مورد توجه قرار گیرد جنس مخزن ،وجود یا عدم وجود
در پوش برای مخزن ،میزان فشار سیال ،نوع سیال به لحاظ
بازی ،اسیدی و یا قلیایی بودن ،و نوع خورندگی سیال در صورت
اسیدی بودنش است.

لول سوئیچ وسیله ای جهت اندازه

گیری سطح سیاالت از کف مخازن تا
باالی سطح سیال می باشد .نمونه های
بسیاری از این لول سوئیچ و کنترل
سطح مایعات حتی در زندگی روزمره
استفاده میگردد نظیر سطح مخزن
بنزین وسیله نقلیه  ،لول سوئیچ کولر
آبی

لول سوئیچ شناور
از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری سطح مایعات استفاده از خاصیت
غوطه وری مواد در سطح مایع و نمایش این تغیرات به کمک اتصال به یک
نشاندهنده میباشد  .این روش مکانیکی عالوه بر سهولت در استفاده در
بسیاری شرایط خاص در مخازن نظیر فشار و دمای باال میتواند مورد استفاد
قرار گیرد.

لول سوئیچ دستگاهی برای کنترل

سطح مایعات درون مخازن می باشد
و در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی،
داروسازی ،غذایی و نیروگاه ها کاربرد
دارد.
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این سری از سنسورهای آلتراسونیک مخصوص سطح و برای اندازه گیری غیر تماسی و پیوسته ارتفاع مایعات
درون مخازن کاربرد دارد  .سنسورهای آلتراسونیک مخصوص سطح و برای اندازه گیری غیر تماسی و پیوسته
ارتفاع مایعات درون مخازن کاربرد دارد  .برای تنظیمات این سنسور کافیست از پنج کلید و صفحه نمایشگری
که بر روی آن تعبیه شده است به راحتی استفاده نمایید و از سیگنال خروجی دستگاه برای مانیتور کردن سطح
یا رکورد اطالعات تغییرات ارتفاع مایع درون مخزن در اتاق کنترل یا در سیستمهای تله متری در فواصل دور

برای تنظیمات این سنسور کافیست از

استفاده کنید.

پنج کلید و صفحه نمایشگری که بر روی

امواج فرا صوت برای اندازه گیری سطوح مایعات و مواد جامد در صنایع استفاده می

آن تعبیه شده است به راحتی استفاده

شود .روش استفاده از امواج فراصوت به دلیل عدم تماس با سیال برای اندازه گیری

نمایئد و از سیگنال خروجی دستگاه

سطوح داغ ،خورنده و مایعات در حال جوش بسیار مناسب است .

برای مانیتور کردن سطح یا رکورد

در این روش امواج فرا صوت توسط یک فرستنده ارسال می گردد و به هدف مورد

اطالعات تغییرات ارتفاع مایع درون

نظر برخورد و منعکس می شوند و توسط فرستنده دریافت می شود  .زمان رفت و

مخزن در اتاق کنترل یا در سیستمهای

برگشت این امواج محاسبه و فاصله مشخص می شود .

تله متری در فواصل دور استفاده کنید.

راداری 200کیلوهرتز می
سنجبین  40تا
این روش
محدوده فرکانس نرمال برای امواج در
سطح

سطح سنجهای راداری در مدلها و
مکانیزمهای مختلف ارائه میگردند  .از

سطح سنج راداری به دلیل استقالل از پارامترهای دما ،فشار ،چگالی ،هدایت،

لول ترانسمیتر های راداری تا ارتفاع

بخار یا گرد و غبار از روشهای دقیق و موثر برای اندازه گیری سطح مخازن مواد

 70متر و در شرایط با دما و فشار باال

پودری و مایع متالطم  ،سطوح دارای فوم یا کف و مواد دارای غبار و جامداتی

برای انواع مایعات و جامداتی نظیر

نظیر مخازن آهک یا سیمان با دقت در حد میلیمتر می باشد  .سنسور

اسیدها و بازها ،حالل های آلی ،الکل،

آلتراسونیک یا ماوراء صوت یکی از سنسورهای غیر تماسی و مجاورتی یا

نفت و فراورده های نفتی ،گازهای مایع

پراگسیمیتی میباشد در کاربردهای گوناگون آشکار سازی اجسام تا اندازه گیری

و گرانول های پلیمری ،آهک،سیمان،

فاصله یا سطح سنجی به کار میرود  .به طور معمول سنسورهای آلتراسونیک با

دانه ها ،غالت ،شکر ،مواد معدنی

ارسال یک پالس صوتی کوتاه در فرکانس فراصوت به سمت هدفی که این پالس

،پودرهای فلزی ،کربن ،ذغال سنگ و

را منعکس میکند و دریافت و شناسائی این امواج به شکل یک ترانسیور عمل

می توان استفاده کرد .

کرده و در مدلهائی که فاصله را محاسبه می کنند با اندازه گیری اختالف زمانی
ارسال و دریافت پالس میتوانند به فاصله یاب تبدیل شوند.
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Tube Fitting - Pipe Fittings - Instruments Valves
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Pipe Fittings
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Instrument Manifolds

2 Valve Manifold

3 Valve Manifold

5 Valve Manifold
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Ball Valve

Pressure Gauge Snubber
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Tube Fitting
Tube to Male Pipe

Tube to Female Pope
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Tube to Tube Union

Port Connector

Component
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Pipe Fittings
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