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YPM-1 YAĞ KİRLİLİK SENSÖRÜ 

 

• Tam aralık algılama oranı %80'den az değildir 

• Dış gövde alüminyum alaşımdan yapılmıştır, yüzey sert oksitlenmiştir, yapı 

hafiftir 

• Küçük yapı, kolay sistem entegrasyonu, entegre modüllerin yerinde kalibrasyonu 

• CE, ASTM1657 ve diğer sertifikasyon ve test standartlarına uyun 

 

AÇIKLAMALAR: 

YPM-1 yağ aşınma partikülleri sensörü, yağdaki aşınma parçacıklarının miktarını, boyutunu ve 

özelliğini test etmek için kullanılan bir tür çevrimiçi sensördür. Mekanik arızaların çoğu 

mekanik aşınmadan kaynaklanır. Yağdaki aşınma ile oluşan döküntü parçacıkları, ekipmanın 

aşınma durumunu gerçekten yansıtabilir. Yağ kalıntılarının yağlanması ekipmanın sağlığını 

yansıtır ve ekipman arızalarını teşhis etmek ve ekipman arızalarını tahmin etmek için de önemli 

bir temel oluşturur. YPM-1 yağ aşınması partikül sensörü, yüksek hassasiyetli sinyal örnekleme 

ve işleme ünitesi ile entegre edilmiş ve yağ devresinde ferromanyetik aşındırıcı parçacıkların 

ve ferromanyetik olmayan aşındırıcı parçacıkların gerçek zamanlı olarak algılanmasını 

sağlamak için gelişmiş algoritmalarla birlikte, gelişmiş üç bobinli elektromanyetik indüksiyon 

prensibini benimser.  
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ÖZELLİKLER: 

1. Tam aralık algılama oranı %80'den az değildir. 

2. Dış kasa alüminyum alaşımdan yapılmıştır, yüzey sert oksitlenmeye tabi tutulmuş, hafif 

yapıdadır; kimyasal korozyon direnci ve basınç direnci mükemmeldir ve ölçüm, çevrimiçi 

izleme gereksinimleri için uygun olan dış titreşimden daha az etkilenir. 

3. Küçük yapı, kolay sistem entegrasyonu, entegre modüllerin yerinde kalibrasyonu. 

4. Hem RS485 çıkışı hem de 4-20mA çıkış mevcuttur. 

5. CE, ASTM1657 ve diğer sertifikasyon ve test standartlarına uyun. 

 

ÜRÜN TEKNİK RESMİ: 

 

 

UYGULAMA ALANLARI: 

Uçak Motorları, uçak Dişli Kutuları, rüzgâr Türbinleri, Aeroderivatif Gaz Türbinleri, 

Aeroderivatif Test Stantları, Havacılık Test Stantları, Deniz Dizel Motorları, Deniz Gaz 

Türbinleri, Deniz İticiler, Deniz Test Stantları ve ağır makinenin yağ tankı vb.  
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 
MODÜL ALT MODÜL YTE-6M-IR SERİSİ 

Sistem 

Boyut 315 * 103 * 173mm 

Ekranı görüntüle 
640 * 480 çözünürlük oranına sahip 3,5" IPS endüstriyel yüksek çözünürlüklü 
ekran 

Kontrol kolu Lensli mekanik aksam 360 derece dönebiliyor 

Prob sıfırlama Otomatik ayarlama 

İşlev 
Fotoğraf, video, parlaklık kontrolü, kilitleme, çerçeve ve çevirme ve 
yakınlaştırma / uzaklaştırma 

Ses 3,5 mm entegre kulaklık 

Dahili depolama 16GB 

Veri kimliği bağlantı noktası 
SD kart ara yüzü, TVOUT sinyal arayüzü, kulaklık ara yüzü, şarj ara yüzü ve USB 
ara yüzü 

Pil Bir adet 18650 Lityum pil (değiştirilebilir) 

Bekleme süresi ≥3 Saat 

Çalışma Yöntemi Cep telefonu taşınabilir 

Parlaklık Denetimi 6 derece parlaklık ayarı 

Ön video probu 

  

Araştırma boyutu 6.0mm±0.1mm 

Toplam uzunluk 0-3m 

Parlaklık ≥20.000lux 

Görüş açısı 80° 

Bükme açısı 150±10° 

Etkili pikseller 450.000 piksel 

Işıklı güç 
E tipi: ≥100mw (10m etkili mesafe gözlemleme) 

P tipi: ≥250mw (20m etkili mesafe gözlemleme) 

Alan derinliği (mm) 50 ~+∞mm 

Lensin dönüş yönü 360° sıcaklıkta herhangi bir yönün mekanik dönüşü 

Kesici uç tüpünün malzemesi Tungsten tel aşınmaya dayanıklı tüp 

Çalışma sistemi Gerçek zamanlı çoklu görev işlem sistemi 

MODÜL ALT MODÜL YTE-6M-IR SERİSİ 

Yazılım 

Kullanıcı ara yüzü Çalışma menüsünü aşağı çekme 

Dosya yönetimi Görüntü ve video oynatmayı, silmeyi, biçimlendirmeyi destekleyin 

Görüntü denetimi Çerçeve ve çevirme, dondurma ve yakınlaştırma / uzaklaştırma 

Resim biçimi JPEG/JPG (tarih ve saati kaydedin) 

Video formatı AVI (tarih ve saati kaydedin) 

Dil İngilizce/Çince/Korece/Almanca/Japonca/Fransızca/İspanyolca 

Çalışma ortamı 

Ana gövdenin çalışma sıcaklığı -10-50°c 

Probun çalışma sıcaklığı -20-50°C 

Bağıl nem Maksimum %90, Yoğuşma yok 

IP derecelendirmesi 

Ana gövde için IP54 

Prob için IP67 

 


