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RF سنسور سطح ادمیتانسی

RF سنسور سطح ادمیتانسی

سنســـورهاي سطح  سري LLC ساخت شرکت لیو پرتو صنعت، سنســــورهاي مبتنی بر تکنولوژي 

اندازه گیري ادمیتانس در فرکانس هاي RF می باشـــــند که با در نظر گرفتن شــــــرایط کاري این 

سنســــــــورها و دستیابی به دقت و تکرارپذیري مناسب، طراحی و تولید گردیده اند. کاربردهاي 

متنوع و همچنین قابلیت تحمل شـــــرایط کاري ســـــخت در کنار طول عمر باال و قیمت مناســــــب، 

سنسورهاي ادمیتانسی را به گزینه اي بسـیار عالی براي صنایعی که نیاز به اندازه گیري سطح مواد 

 ، LLC جامد و یا مایعات در مخازن و سیلوها دارند، بدل کرده است. سنسورهاي ادمیتانسـی سري

در انواع مختلف جهت اندازه گیري پیوسته سطح مواد جامد و یا مایعات و همچنین بصــورت سوئیچ 

نقطه اي جهت تشخیص این مواد، تولید می گردند. 

اصول عملکردي

سنســـــورهاي سري LLC ، با اندازه گیري میزان تغییرات خازنی در فرکانس RF  که مابین پروب 

سنســــــور و دیواره مخزن ایجاد می شود، قادر به آشکارسازي میزان سطح مواد مایع و یا جامد در 

داخل سیلوها و مخازن، می باشند. 

نمونه کاربرد سنسور سطح ادمیتانسی ��

-صنایع آسفالت 

- جهت اندازه گیري پیوسته سطح مصـالح آسفالت 

در سیلو هاي گرم و سرد. 
RF ویژگی هاي برجسته سنسورهاي سطح ادمیتانسی

◄ اندازه گیري  دقیق و پیوسته سطح مواد جامد و مایع

◄ تشخیص سطح تک نقطه اي با قابلیت جبران سازي انباشت مواد 

◄عدم تاثیرپذیري از رطوبت مواد تا حداکثر %20   

◄ عدم تاثیر پذیري از حرارت محیط تا 250 درجه سانتیگراد

Modbus RTU   خروجی سریال ◄

◄ خروجی  آالرم قطع سیم خروجی در مد جریان

NPN و PNP خروجی  هاي سوئیچینگ ◄

IP67  حفاظت بدنه ◄

◄ قابلیت اضافه نمودن نمایشگر 

◄ مقاومت باال در مقابله با نویزهاي الکترومغناطیسی

o-25 ... 250 C عملکرد در رنج دماي ◄

Teach-In قابلیت تنظیم رنج اندازه گیري دلخواه توسط تکنولوژي ◄
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RF Admittance Level Sensor

- جهت تشخیص سطح نقطه اي  مصالح آسفالت در 

سیلو هاي گرم و سرد. 
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1) سیلوهاي سرد و گرم

2) سیلوهاي آسفالت

- جهت تشــــخیص سطح نقطه اي  آسفالت داغ در 

سیلو هاي آسفالت و  بیتومن. 
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3) مخازن قیر

- جهت تشخیص سطح نقطه اي  قیر داغ در مخازن 

4) سیلوهاي فیلر

- جهت تشخیص سطح نقطه اي  سیلو هاي فیلر. 

- جهت اندازه گیري پیوســته ســـطح داســـت در 

سیلوهاي فیلر. 

◄ خروجی ولتاژ 0 الی 10 ولت

◄ خروجی جریان 4 الی 20 میلی آمپر
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Product Code(Sample) LLC-RM-MBS-24-BS-HT

Supply Voltage 18-30VDC   ± 5%

No-Load Current Consumption Max 50mA

Analog Output

LIN-xx-CA-xx-xx-xx 4-20mA Or 0-20mA

LIN-xx-VA-xx-xx-xx 0-10VDC or 0-5VDC

Serial Output LIN-xx-MBS-xx-xx-xx Modbus RTU

Switching Output 2xNPN Low and High Level Adjusted

Switching output Load Current Max 250mA

Resolution 12-Bit

Linearity Error 0.25% of FS

Measuring Range

LIN-BM-xx-xx-xx-xx Up to 6m

LIN-BM-xx-xx-xx-xx Up to 40m

Capacitance Measuring Range 0-3000 pF 

Electrical Protections Reverse Polarity  & Short-Circuit Connection

Housing Protection IP-67

Body Material

Plastic Parts Virgin PTFE

Metal Parts/ Wet Parts St304 / St316L

Operational Temperature
o o-25 ... 250 C in HT Models / -20 ...85 C in Normal Models

Connection 7-Pins Circular Connector

LLC-RM-MBS-24-BS-HT

Rope Model

24VDC

Bulk-Solids

Modbus

Leev Level Capacitive

RF سنسور سطح ادمیتانسیRF Admittance Level Sensor

High Temperature


