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ONLINE YAĞ DURUM İZLEME SİSTEMİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI 

 

• Standart dışı ürünlerin standardizasyonu 

• Modüler tasarım 

• Çok çeşitli algılama 

• Tele-tanı 

 

 

 

TANIM: 

Çevrimiçi Yağ İzleme Sistemi, nemi, yoğunluğu, viskoziteyi, dielektrik sabiti, su aktivitesini, 

kirlilik derecesini, aşınma parçacıklarını ve sıcaklığı otomatik olarak algılayabilen birden fazla 

sensör fonksiyonlarını tek bir tanede birleştirir. Dahili olarak gerçek zamanlı olarak toplanan 

veriler kablolu veya kablosuz yollarla analiz edilir, işlenir ve cep telefonu veya bilgi işlem 

tarafından uzaktan izlenebilen izleme terminaline ve buluta gönderilir. 

Online Yağ İzleme Sistemi nelere yardımcı olabilir? 

1. Aşınma durumu ve değişen ekipman durumunu takip ve izleme. 
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2. Ekipman operatörü için kapsamlı bakım planı yapmak, sistemi durdurup bakım yapmak için 

bilimsel temel sağlama, 

3. Maksimum makine ve yağlama verimliliği elde etme, gizli arızayı tespit ve zamanında 

onarma ve kapsamlı bakımlar arası süreyi uzatma ile daha düşük operasyonel ve bakım 

maliyetleri ve yüksek verimlilik sağlar. 

 

ÖZELLİKLERİ: 

1. Standart Dışı Ürünlerin Standardizasyonu: 

Doğrudan yağ devresine bağlı, başlamak için tek tuşa dokunarak ve gerçek zamanlı 

izleme ve algılama ile kullanımı kolaydır 

2. Modüler Tasarım: 

Müşterinin taleplerine göre çeşitli sensörlerle entegre edilebilir. 

3. Çok çeşitli algılama: 

Yüksek doğruluk ve maliyeti azaltma altında doğru ve verimli durum izleme 

gereksinimlerini karşılar. 

4. Tele-tanı: 

Kablolu /kablosuz iletim ücretsiz seçim, arka planda otomatik uyarı. 

Bulutta ücretsiz depolama, gerçek zamanlı bilgisayar / telefon görüntüleme ve uzaktan 

izleme. 

5. Değişim eğilimi takibi için geçmiş veriler ve veri analizi ve araştırması için daha iyi. 
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UYGULAMALAR: 

1. Online Yağ İzleme Sistemi, yağlama yağı, hidrolik yağ, dişli yağı, benzin, dizel yağı, jet 

yakıtı, gazyağı, biyodizel, etanol, kimyasal reagent ve mürekkepinde kullanılmaktadır. 

2. Online Yağ İzleme Sistemi, Gıda işleme, laboratuvar, akaryakıt depolama ve nakliyeye 

uygulanmaktadır; Petrol rafinerisi, rüzgar enerji santrali ve diğer enerji endüstrileri; 

Havacılık, navigasyon, demiryolu ve diğer taşımacılık endüstrisi; Sondaj platformu ve 

diğer gemi mühendisliği, makine mühendisliği ekipmanları, nakliye aracı, yakıt 

depolama ve nakliye aracı, inşaat sektörünün ağır makineleri, petrol elleçleme 

ekipmanları, kimyasal test ve analiz, petrol elleçleme ve filtre sistemi; Kaplama, boyama 

ve diğer baskı endüstrisi, tıbbi ekipman vb. 

KURMA: 

1. Çevrimiçi izleme sisteminin giriş ve çıkışı, ikincil gelişime gerek kalmadan doğrudan 

kullanıcının yağ devresine bağlanır. 

1. Yateks yazılımı ile donatılmış ölçüm verileri makinenin kendi ekranında, cep 

telefonunuzda, bulutta görüntülenebilir. 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 
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Algılama kanalları 8 adet (1μm、2μm、5μm、10μm、15μm、25μm、50μm、100μm) 

Akış hızı aralığı 50 ~ 300mL / dak. 

Çevrimiçi test basıncı 0 ~ 10MPa (40MPa'ya kadar isteğe bağlı basınç azaltma cihazı) 

Yağ numunesinin sıcaklığı < 80°C 

Işık kaynağı yarı iletken lazerler 

Parçacık boyutu aralığı 1~100μm veya 4 ~ 70μm (C) 

Duyarlılık 1μm (ISO4402) veya 4μm(C) (ISO11171) 

Sayım doğruluğu ±0,5 kirlilik seviyesi 

Güç kaynağı 9V, 1000mA 

Yağlama durumu ve aşınma değerlendirmesi 

Yoğunluk: 600 kg/m³ ~ 1300 kg/m³; Doğruluk: %2 veya 5 kg/m³ 

Dielektrik Sabit: 1 ~ 6; Doğruluk: ±5% 

Su içeriği aralığı: 0 ~ 30.000 ppm; Doğruluk: ±10% veya 10ppm 

Dinamik viskozite: 25 ~ 400 mPa·s; Doğruluk: 1mPa·s veya%5 (daha büyük değeri alın) 

Sıcaklık: 0 ~ 100° C; Doğruluk: 0.3°C 

Su aktivitesi (aw): 0 ~ 1. Doğruluk ±3% (0.6 ~ 0.9: ±0.03; 0.9 ~ 1: ±0.04) 

 

 


