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در باره فنی مهندسی تدبیر صنعت آپادانا

سیگنال و مانیتورینگ
سنسورهای فشار

این شرکت از سال  ۱۳۹۲فعالیت خود را در زمینه ی طراحی و ساخت واحدهای کنترل برنامه پذیر ،برای ماشین آالت
پیچیده صنعتی آغاز کرده و در امتداد چشم انداز هدف گذاری شده ،طراحی و ساخت واحدها و یونیتهای ویژه و کاربردی را
در صنایع و کارخانجات وشرکتهای صنایع آزمایشگاهی ،به انجام رسانیده است.
بهره مندی از آخرین مقاالت و تحقیقات تایید شده و استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساخت و تجهیز محصوالت ،همواره
از مهمترین برنامه های اجرایی این شرکت بوده است و گواه این موضوع ،کسب افتخارات علمی و تحقیقاتی مختلف و
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پذیرش در مجموعه واحدهای فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و افتخار حضور در مجموعه شرکتهای دانش بنیان
کشور و رضایتمندی مشتریان است.
ارتباط با ما

سیگنال و مانیتورینگ
تعریف و کاربرد

شرکت فنی مهندسی

تدبیر صنعت آپادانا

(سهامی خاص)

طراح و سازنده مکانیزم های ویژه صنعتی و آزمایشگاهی

دفتر مرکزی  :اصفهان  -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
فکس 0۳۱-۳۳۹۳۱۲65 :
تلفن 0۳۱-۳۳۹۳۱۲64 :
مرکز خدمات  :اصفهان ،خیابان امام خمینی ،بلوار عطاالملک،
بلوار کارآفرینان شمالی
تلفکس  0۳۱-۳۳86068۳ :همراه0۹۱۳۹605576 :

دریافت صحیح سیگنال از نمونههای آزمایشگاهی و تحلیل و نمایش اطالعات پردازش شده
از اهمیت باالیی برخوردار است.
این مجموعه با ایجاد یک مسیر مناسب و با قابلیت هواگیری از مسیر لوله های سیال ،به
اپراتور یک سیگنال واقعی از سنسورهای فشار را ارایه میکند.
امکان نصب و دمونتاژ آسان و همچنین وزن و حجم کم این مجموعه ها ،استفاده از آنها را
در محیطهای خارج آزمایشگاه نیز ممکن میکند.
.

واحدهای سیگنال و مانیتورینگ

جدول مشخصات فنی محصوالت سری SMU106
مشخصه
mm

ابعاد

روش اتصال واحدهای سیگنال و مانیتورینگ تیپ LP

مقدار

)(H x W x D

120 X 190 X 40

وزن )(Kg

1.3
-10 to 40 °C

دمای مناسب کاری

مقدار

مشخصه

S304-STEEL-AL

جنس تجهیزات فلزی
 PHمایع هیدرولیک مورد استفاده

6-9

سوراخکاریهای شیرآالت و اتصاالت

حداکثر فشار

 10( 1MPaبار)

استاندارد رزوه های بدنه

نوع مایع

آب -روغن  -نفت

سایز شیلنگ مویین مصرفی

4mm

تعداد مسیر ورودی/خروجی مایع

3

رنج

4 – 20 mA

تعداد مسیر هوا

1

تغذیه

9 – 32 VDC

نوع کانکشنها

نوع سیگنال

Screw Fitting

جدول کدینگ محصول
یدکی  -جانبی

سوکتهای فشاری
سیم  ۵متری فویل و شیلد دار

Input

Output

G 1/4
mm

آنالوگ

Air Output
Drain

نصب

حداکثر فشار

تعداد سنسور در یونیت

کدفنی

پیچ

10 Bar

1

SMU106-LPAA1-0A01

پایه دار

10 Bar

2

SMU106-LPAA2-0A01

پایه دار

10 Bar

3

SMU106-LPAA3-0A01

پیچ

6 Bar

1

SMU106-LP6A1-0A01

پایه دار

6 Bar

3

SMU106-LP6A3-0A01

چرا این محصول را از ما بخرید ؟
در بخش تحقیقات و طراحی محصوالت ،از بهترین متخصصین و طراحان استفاده میکنیم
تمامی مواد و متریال و تجهیزاتیکه در ساخت استفاده می کنیم ،محصوالت شرکتهای معتبر تولیدی هستند
در ساخت قطعات ،از ماشینها و دستگاههای مدرن و دقیق استفاده می کنیم
محصول ما بر اساس دستورالعملهای  FATکنترل میشوند و هیچگونه ایرادی در زمان تحویل ،نخواهید دید
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