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سنسور رطوبت مایکروویو دیجیتال برای 
میکسرهای با دیگ گردان، میکسرهای با دیگ 

ثابت و نقاله ها

Hydro-Probe	Orbiter



ویژگی	ها
فن آوری دیجیتال، اندازه گیری خطی و دقیق رطوبت را با 25 	 

قرائت در ثانیه ارائه می کند.

پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته، سیگنالی واضح را با واکنش 	 
سریع به دست می دهد.

مجموعه ای از حالت های مختلف برای بهینه سازی کارآیی سنسور 	 
در انواع کاربردها و مواد متفاوت.

اندازه گیری با جبران کامل دما.	 

دو خروجی آنالوگ، ارتباطات RS485 دیجیتال و ورودی/خروجی 	 
دیجیتال قابل پیکربندی، آالرم ها.

ارتباط از راه دور با نرم افزار Hydro-Com پیکربندی تمام 	 
پارامترهای سنسور را امکان پذیر می نماید.

عملکرد پایدار بدون نیاز به کالیبراسیون مجدد، به جز برای 	 
استفاده با مواد متفاوت.

نقاط داده کالیبراسیون جهت بهبود کنترل کیفی در سنسور ذخیره 	 
می شود.

تلفیق مستقل یا ساده با سیستم اتوماسیون جدید یا موجود.	 

با قابلیت انتخاب طول بازو.	 

کانکتور	گردان
قسمت گردان برای نصب Hydro-Probe Orbiter در میکسرهای 
ع برای انواع مختلف میکسر موجود  با دیگ ثابت.  مدل های متنو

است.

سنسوررطوبتمایکروویودیجیتالبرایمیکسرهاونقالهها
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Hydro-Control	اتصال
سیستم کاملی را برای کنترل رطوبت در یک کاربرد 

اختالط ارائه می نماید.

اتصال	مستقیم	به	سیستم	کنترل
رابط آنالوگ یا سری، به آسانی با سیستم کنترل رطوبت 

ادغام می شود.

مپیوتر اتصال	مستقیم	به	کا

رابط سری RS485 امکان اتصال مستقیم به یک رابط اپراتور 
یا کامپیوتر را فراهم می کند.

قابلیت	اتصال

USB	رابط
ارتباط آسان با سنسور با استفاده از مدول رابط سنسور USB جهت 

عیب یابی، پیکربندی و ارتقای نرم افزار ثابت سنسور.

اتصال	به	شبکه
حداکثر 16 سنسور را با استفاده از یک اتصال اترنت استاندارد با 

کیت آداپتور اترنت به صورت شبکه درآورید.  گزینه نیروی برق در 
اترنت نیز موجود است.

نصب	معمول

در یک میکسر با دیگ گردان یا سیستم نقاله، امکان اتصال مستقیم کابل Hydro-Probe Orbiter به سیستم کنترل وجود دارد.  در یک میکسر با دیگ ثابت، 
کابل سنسور از کانکتور گردان Hydronix عبور داده می شود. 
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شماره	فنی	قطعه	شرح

Hydro-Probe Orbiter قسمت َسری  ORB3

بازوی حسگر - )0 - 45 درجه سانتی گراد( با طول های مختلف  ORBA2C

بازوی حسگر برای دمای باال - )0 - 100 درجه سانتی گراد( با طول های مختلف  ORBA1-HT

کانکتورهای گردان - برای اطالع از جزئیات، با Hydronix تماس بگیرید  ORBR2

محافظ بازوی حسگر  0580

صفحه محافظ پشت  0582

حلقه محافظ سرامیکی، بسته 2 عددی  0584

حلقه محافظ فوالدی، بسته 5 عددی  0586

0975A   کابل سنسور 4 متری دارای کانکتور سنسور با مشخصات نظامی.  به طول 10 متر و 25 متر نیز موجود است.

منبع تغذیه 30 وات برای حداکثر 4 سنسور  0116

DIN 485 - پایه ریل-RS232 مبدل   0049A

ع D به بلوک ترمینال مبدل RS232-485  - 9 پین نو   0049B

مدول رابط سنسور USB شامل کابل ها و منبع تغذیه  SIMxx

کیت آداپتور اترنت  EAK01

کیت برق اترنت - برق مورد نیاز را از طریق اترنت تأمین می کند  EPK01

گزینه اختیاری برای ضمانت طوالنی 4 ساله   ORB3EW
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اندازه های طولی قابل انتخاب

227 میلی متر )شامل پیچ های نصب(

157 میلی متر

108 میلی متر

ساختار
.)AISI 304( بدنه:  فوالد ضد زنگ

َسری حسگر: سرامیک سخت

نصب
این سنسور به گونه ای طراحی شده است که به یک میله 

عمودی چهارگوش 25 میلی متری از جنس فوالد نرم متصل 
شود؛ این میله از طرف مشتری تهیه می شود.

دمای	کارکرد
قسمت	َسری:	0 - 60 سانتی گراد.

بازوی	حسگر:	0 - 45 سانتی گراد. )بازوی مقاوم در برابر دمای 
باال نیز موجود است(  

سنسور قادر به اندازه گیری دمای یخ نمی باشد.

نفوذ	میدان
حدود 75 -100 میلی متر، بسته به ماده.

سرعت	تازه	سازی
25 بار در ثانیه.

محدوده	رطوبت
سنسور قادر است اندازه گیری را تا نقطه اشباع ماده انجام 

دهد.

خروجی	های	آنالوگ
دو خروجی منبع حلقوی با جریان قابل پیکربندی 4 -20 

میلی آمپر یا 0 -20 میلی آمپر برای رطوبت و دما موجود است.  
به 0 -10 ولت مستقیم نیز قابل تبدیل است.

ورودی/خروجی	دیجیتال
2 سیگنال دیجیتال قابل پیکربندی برای عملکردهای آالرم و 

میانگین یابی موجود است.

اطالعات	فنی
ارتباط	دیجیتال	)سری(

پورت 2 سیمه RS485 با جداسازی نوری. 
مبدل های RS485 به RS232، اترنت و USB موجود است.  
جزئیات برنامه ریزی برای دسترسی به پارامترها و مقادیر 

سنسور حسب درخواست موجود است.

کابل	واسطه
شش رسانای تابیده جفتی، 22AWG  ، 0.35 میلی متر مربعی 
.  نوار حاشیه صفحه با حداقل پوشش %65 به عالوه فویل 

آلومینیوم/پلی استر.  حداکثر طول کابل 100 متر.

منبع	تغذیه
15+  ولت تا 30+  ولت مستقیم، 4 وات.


