
 

روتاری سنج لول یا پره ای سنج سطح  

(ROTANIVO-RN4000)  

         - لاتلیت استفادُ در طیف ٍسیؼی اس هَاد پَدری حتی تا داًِ ّای درشت،چسثٌذگی تاال،هایؼات ٍ جاهذات

ٍ غالت ٍ آرد لَّاییس سطح گیزی اًذاسُ  ........  – 

شیویایی،پتزٍشیوی ٍ غذایی صٌاتغ در هخاسى سطح گیزی اًذاسُ  - 

سیواى هخاسى سطح گیزی اًذاسُ  ،گچ ٍ هَاد هؼذًی  - 

طیَر دام خَران سلَّای سطح گیزی اًذاسُ ٍ آتشیاى - 

ًصة ٍ راُ اًذاسی آساى-  

خازنی میدانی سنج سطح  

(CAPANIVO-4020) 

جاهذات ٍ هایؼات ، ّا سیلَ ، آب هخاسى ، تٌشیي هاًٌذ هختلف سیاالت ارتفاع گیزی اًذاسُ    - 

 -لاتلیت اطویٌاى تاال

ػولىزد هذاٍم تذٍى ًیاس تِ تؼویز ٍ ًگِ داری-  

ًصة ٍ راُ اًذاسی آساى-  

هیلیوتز حَل شفت سٌسَر54حساسیت لاتل تٌظین تا -  

ٍلت 442ٍلت تا  45ٍلتاص ٍرٍدی یًَیَرسال اس -  

شیستَرخزٍجی رلِ ٍ تزاً-  

ًصة ٍ راُ اًذاسی آساى-  

 



پیوسته کانتینیوس سطح سنج  

(NIVOBOB-3000) 

سطَح ًاپیَستِ در هَاد فلِسٌسَری تزای اًذاسُ گیزی ّای چٌذ هٌظَرُ جْت ًظارت تز-  

هٌاسة تزای وارتزد ّای تسیار دلیك ٍ ّوچٌیي لاتل استفادُ در هىاى ّای خطزًان-  

هتز ٍ یا سیلَّای وَچه 02الی  54هٌاسة تزای اًذاسُ گیزی سطح  هخاسى تا ارتفاع -  

ًظارت َّشوٌذ تز ریش پزداسًذُ ّای اًذاسُ گیزیوٌتزل ٍ -  

ًصة آساى تزرٍی اًَاع اتصاالت)فلٌج ّا(-  

تاثیزًاپذیزی اس تغییز خَاص هَاد هاًٌذ رساًایی،گزدٍغثار ٍ تزق-  

 ٍ ...... ٍ پزٍفیثاس RS485لاتلیت شثىِ صٌؼتی هذتاس  --

تؼویز ٍ ًگِ داری آساى-  

پیوسته کانتینیوسکاربرد سطح سنج   

(NIVOBOB-4000) 

سٌسَری تزای اًذاسُ گیزی ّای چٌذ هٌظَرُ جْت ًظارت تزسطَح ًاپیَستِ در هَاد فلِ  -  

هٌاسة تزای وارتزد ّای تسیار دلیك ٍ ّوچٌیي لاتل استفادُ در هىاى ّای خطزًان-  

هتز ٍ یا سیلَّای  تشري 52الی  02هٌاسة تزای اًذاسُ گیزی سطح هخاسى تا ارتفاع  -  

مین تزرٍی سمف سَلِ ّای شیة دارًصة هست-  

تاثیزًاپذیزی اس تغییز خَاص هَاد هاًٌذ رساًایی،گزدٍغثار ٍ تزق -  

تؼویز ٍ ًگِ داری آساى -  

 

 



راداریپیوسته کاربرد سطح سنج   

(RADAR LEVEL SWITCH) 

درجِ 5هتز تا ساٍیِ تین 522هٌاسة تزای اًذاسُ گیزی سطَح تا ارتفاع -  

تاالاًذاسُ گیزی تا دلت -  

درجِ ساًتیگزاد 422هٌاسة تزای واروزد در دهای -  

ٍ جاهذاتی ًظیز  هٌاسة تزای اًذاسُ گیزی سطح هَاد پَدری ٍ هایغ هتالطن،سطَح دارای فَم،وف ٍ هَاد دارای غثار-

 هخاسى آّه ٍ سیواى تا دلت در حذ هیلیوتز

  ًصة ٍ راُ اًذاسی آساى-

 


