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نیازعنوان

یوبتاتوماسیون بویلرهای فایر 
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چرایی و دلیل مسئله

.داردوجودسطحایندرداخلیدانش`

کشورازارزخروجازجلوگیری

داخلیهایشرکتدردانشرسوب

کشوربخاردیگصنایعنیاز

استمشکلخارجیشرکتهایازخریدامکانتحریمشرایطدلیلبه
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موانع و محدودیت های موجود

جودورقابتیقیمتباتامینامکانتحریمشرایطدلیلبه

.ندارد

ازیباالیتعدادورودازمانعساختباالیتکنولوژی

استشدهحوزهاینبهداخلیشرکتهای
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لهتشریح و تعریف مسئ

اتوماسیون بویلرهای فایر تیوب

۱نیاز شماره

O2/CO TRANSMITTER

CAPACITANCE 
TRANSMITTER
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کشور ما به آن تاکنون بصورت جدی درکه تیوباتوماسیون بویلرهای فایر های مهم ترین مزایا و پیچیدگی 
:استپرداخته نشده 

۱نیاز شماره 

امکان کنترل بهینه بویلر و کاهش

تنشهای سیکلی و کاهش مصرف 

سوخت

آنعتببهودیگداخلیفشارتحتبدنهبهآبپمپشدنروشنوخاموشازحاصلسیکلیتنشهایکاهش•
....ورقبتابلوقطعاتپمپ،دیگ،بدنهعمررفتنباالآببندی،ازپلیتتیوببهلولهاتصالشدنخارجعدم

.بودخواهیمهمسوختمصرفکاهششاهدهوابهسوختنسبتتنظیمدلیلبههمچنین

ر ترانسمیترهای خازنی و ترانسمیت

زاکسیژن و مونو اکسید کربن اگزو

بدنهباهاترانسمیتراین.کننداستفادهخازنیترانسمیترهایازکهاستمرسومدنیادرهدفاینبهنیلجهت•
صورتبهرتغییاینومیکندتغییرظرفیتشانمیزانآبسطحارتفاعبهبستهونمودهخازنیکایجاددیگ

وصخصدر.میشودتنظیمولوبودنبستهوبازمیزانوشدهارسالولوکنترلیکبهپیوستهسیگنال
.استهوابهسوختنسبتآنالینبهینهتنظیمآننتیجههماگزوزترانسمیترهای

دمای کاری

بار40تافشارهایباوسانتیگراددرجه250الی200بیننمایدکارآندراستنیازتجهیزاینکهکاریدمای•
.میباشد
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:ماژول اصلی5شامل ❖

۱نیاز شماره

The capacitance probe designed for modulating level control in 

conductive liquids, in conjunction with a preamplifier. It can 

also be used for adjustable on/off control. The preamplifier may 

be used with one or more controllers or transmitters to provide 

level control, level alarms, and / or outputs to a building 

management system. The probe is normally installed in a steam 

boiler or metal tank where it is earthed through the ½" BSP 

screwed connection, the boiler or tank forming the earth return 

path. It may be used in a non-conductive tank (e.g. plastic or 

concrete) if an earth rod is provided. The preamplifier, is 

screwed to the top of the probe and hand tightened, enabling 

easy removal without the need to disturb the probe. 

اتوماسیون بویلرهای فایر تیوبالزامات 
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GTSEPAND

GTSEPAND

در صورت نیاز به راهنمایی و ارائه پروپوزال در پاسخ به نیاز شرکت ماشین
سازی اراک می توانید از طریق کانال های زیر با ما در ارتباط باشید 

۰۹۰۳۴۵۱۷۳۴۹


