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زاويه سنسور
جريان پيوسته را بر روی سنسور تضمين مى كند

گزينه های نمايش و كنترل
Hydronix دارای طيفى از گزينه های نمايش و كنترل مى باشد

ويژگى ها
 فن آوری ديجيتال، اندازه گيری خطى و دقيق رطوبت را با ٢۵ • 

قرائت در ثانيه ارائه مى كند.

 پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته، سيگنالى واضح را با واكنش • 
سريع به دست مى دهد.

 مجموعه ای از حالت های مختلف برای بهينه سازی كارآيى سنسور • 
در انواع كاربردها و مواد متفاوت.

اندازه گيری با جبران كامل دما.• 

 دو خروجى آنالوگ، ارتباطات RS۴٨۵ ديجيتال و ورودی/خروجى • 
ديجيتال قابل پيكربندی، آالرم ها. 

 ارتباط از راه دور با نرم افزار Hydro-Com پيكربندی تمام • 
پارامترهای سنسور را امكان پذير مى نمايد.

 كارآيى پايدار، بدون نياز به كاليبراسيون مجدد، به جز برای • 
استفاده با مواد متفاوت.

 داده های كاليبراسيون جهت بهبود كنترل كيفيت در سنسور • 
ذخيره مى شود.

تلفيق مستقل يا ساده با سيستم اتوماسيون جديد يا موجود.• 

تحت تأثير گرد و غبار يا رنگ قرار نمى گيرد.• 

سنسور رطوبت مايكروويو ديجيتال برای مواد آلى 
Hydro-Probe XT يک سنسور مايكروويو قدرتمند برای اندازه گيری رطوبت است كه جهت استفاده در مواد جاری مانند 

غالت، خوراک دام، مغزهای خوراكى، حبوبات، روغن ها و ساير مواد آلى و كشاورزی طراحى شده است.

اين سنسور با استفاده از تكنيک منحصر به فرد Hydronix برای اندازه گيری ديجيتال ساخته شده است. به كمک اين 
فن آوری، كاربر مى تواند با توجه به ماده مورد اندازه گيری و دقت مورد نياز، حالت دلخواه را از ميان حالت های مختلف 
اندازه گيری انتخاب كند.  اين سنسور از قبل برای غالت و خوراک دام بهينه شده است اما مى توان با استفاده از نرم افزار 

Hydronix Hydro-Com، به راحتى آن را برای ساير مواد نيز پيكربندی مجدد نمود.
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در تمام تكنيک های اندازه گيری رطوبت با مايكروويو، تغيير ضريب دی الكتريک ماده نسبت به تغيير ميزان رطوبت آن اندازه گيری مى شود. اين مهم 
به بهترين شكل با اندازه گيری تغييرات پاسخ فركانس و دامنه يک تشديدگر مايكروويو كه در معرض تماس با ماده قرار مى گيرد حاصل مى شود.

مزيت تكنيک اندازه گيری ديجيتال اين است كه مى تواند هر دو تغييرات 
دامنه و فركانس را اندازه گيری كند اما تكنيک آنالوگ فقط مى تواند تغيير 

دامنه را در يک فركانس ثابت اندازه گيری نمايد. سنسورهای ديجيتال 
Hydronix با استفاده از الگوريتم های خاصى، اين دو اندازه گيری مستقل را 

از لحاظ رياضى با هم تركيب مى كنند.

طى مقايسه يک محدوده ثابت بين فركانس های متغير f١ تا f۴ همزمان 
با افزايش رطوبت و كاهش پاسخ اندازه گيری دامنه (A۴ - A١)، اين مزيت 

مشخص مى شود. نتيجه كلى، توليد يک پاسخ شديداً خطى در طول يک 
محدوده بسيار گسترده از رطوبت است. 

مزايای اندازه گيری ديجيتال
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کنترل سیستم

سنسور حداکثر16 از میتوانترکیبی
نمود متصل RS485شبکه به را
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کاربریسنسور رابط مدول

نرمافزار که کامپیوتری
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نصب معمول

Hydro-Probe XT مجموعه ای از گزينه های نصب را جهت تناسب با تمام انواع مخزن و كاربردهای نقاله ارائه مى كند.  بدين ترتيب اطمينان حاصل 
مى شود كه سنسور، بهترين نمونه معرف ماده را اندازه گيری مى نمايد.  



اطالعات ارائه شده در زمان انتشار صحيح مى باشد. Hydronix حق اصالح و تغيير مشخصات را بنا به صالحديد خويش و بدون اعالن قبلى برای خود محفوظ مى دارد.
Hydro-Mix ، Hydro-Probe ، Hydro-View ، Hydronix و Hydro-Control عالئم تجاری متعلق به Hydronix Limited مى باشند.
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دفتر مركزی - بريتانيا:
تلفن: 468900 1483(0) 44+ 

enquiries@hydronix.com :ايميل

اروپای مركزی و آفريقای جنوبى:
تلفن: 4858 2563 49 + 

فرانسه:
تلفن: 04 89 04 652 33 +

امريكا، اسپانيا و پرتغال:
تلفن:                            (رايگان)

يا  
888-887-4884
+1 231-439-5000

www.hydronix.com

شرح شماره فنى قطعه 

Hydro-Probe XT سنسور رطوبت مايكروويو ديجيتال  HPXT02

بوش نصب استاندارد  0025

بوش نصب واسطه  0026

بوش نصب فلنٔجدار (برای نصب عمودی)  0024X

بست حلقوی جهت استفاده با بوش نصب فلنج دار  0023

كابل سنسور 4 متری دارای كانكتور سنسور با مشخصات نظامى   0975A

جعبه ترمينال (IP66 ، 10 ترمينال)  0067

منبع تغذيه 24 ولت مستقيم 30 وات برای حداكثر 4 سنسور  0116

DIN 485 پايه ريل-RS232 آداپتور   0049A

مبدل RS232-RS485 ، 9 پين نوع D به بلوک ترمينال   0049B

مدول رابط سنسور USB شامل كابل ها و منبع تغذيه  SIMxx

كيت آداپتور اترنت  EAK01

كيت برق اترنت  EPK01

گزينه اختياری برای ضمانت طوالنى 4 ساله   PXEW

ساختار
بدنه: فوالد ضدزنگ

صفحه رويى: سراميک

نصب
اين سنسور بايد در جريان ماده قرار گيرد.

مخزن ها و سيلوها: در قسمت گردن مخزن يا زير دريچه 
نصب كنيد. بوش های نصب استاندارد و واسطه جهت تناسب 

با عرض های مختلف مخزن موجود است.

نقاله ها: در جريان ماده نصب كنيد.

دمای كاركرد
0 - 60 درجه سانتى گراد.  سنسور قادر به اندازه گيری دمای 

يخ نيست.

نفوذ ميدان
حدود 75 -100 ميلى متر، بسته به ماده.

سرعت تازه سازی
25 بار در ثانيه.

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

دهد.

خروجى های آنالوگ
دو منبع حلقه جريان قابل پيكربندی 4 -20 ميلى آمپر يا 0 -20 

ميلى آمپر برای رطوبت و دما موجود است.  مى تواند به 
0 -10 ولت مستقيم نيز تبديل شود.

ورودی/خروجى ديجيتال
2 سيگنال ديجيتال قابل پيكربندی برای عملكردهای آالرم و 

ميانگين يابى موجود است.

اطالعات فنى
ارتباط ديجيتال (سری)

پورت 2 سيمه RS485 با جداسازی نوری. 

رابط های USB، اترنت و RS232 موجود است.  

جزئيات برنامه ريزی برای دسترسى به پارامترها و مقادير 
سنسور حسب درخواست موجود است.    

كابل واسطه
شش رسانای تابيده جفتى، 22AWG  ، 0.35 ميلى متر مربعى 

.  نوار حاشيه صفحه با حداقل پوشش %65 به عالوه فويل 
آلومينيوم/پلى استر.  حداكثر طول كابل 100 متر.

منبع تغذيه
15+  ولت تا 30+  ولت مستقيم، 4 وات.

396 میلیمتر

160 میلیمتر

تر
یم

میل
 76

160 میلیمتر2.

شرح شماره فنى قطعه  170 میلیمتر

تر
یم

میل
 88

.9

218 میلیمتر

دیواره مخزن

حداکثر امتداد از دیواره مخزن 338 میلیمتر
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حداکثر 110 
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بوش بیرونی جوشکاری شده به دیواره مخزن

440 میلیمتر

حداکثر امتداد از دیواره مخزن 583 میلیمتر 50 میلی متر
حداقل


