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YTD-2 DEMİR PARÇACIKLARINI İZLEME MONİTÖRÜ 

 

• Patentli sensörü ve sinyal işleme teknolojisi ile 

• Veri analizi için eşleştirilen PC yazılımı 

• Kalibrasyon ve ölçüm için kolay kullanım 

 

AÇIKLAMALAR: 

YTD-2 Yağ Analiz Cihazı, Demir Parçacıklarını İzleme Monitörü, yağlayıcıdaki aşınma 

ferromanyetik parçacıklarını belirlemek için kolay hızlı bir analitik yol sağlar. YTD-2 Yağ Analiz 

ekipmanının yağ numunesini basınçlandırması gerekli değildir. Tüm ferromanyetik 

parçacıkların yoğunluğunu doğrudan ölçebilir; böylece aşınma parçaları erken aşınma 

zamanında tespit edilebilir ve ciddi hasarlardan kaçınarak zamanında değiştirilebilir. 

 

GİRİŞ: 

Mekanik ekipman arızasının aşınma, erozyon ve kırılma gibi çeşitli nedenleri vardır. Aşınmanın 

neden olduğu mekanik arızalar%60-%80'e kadar yüksek bir oran tutar. Ekipmanda 

sirkülasyonda olan yağ, sızdırmazlık, yağlama, kirleticilerin yıkanması, erozyonların 

soğutulması ve korunması vb. Hizmetleri görür. Yağ, mekanik aşınma bilgilerini, yani sürtünme 

ikinci yüzey malzemesinin sürtünme aşınma özelliğini temsil edendir. Böylece, yağlayıcıyı 
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izleyerek, yağın kendisinin kirlenmesini tespit edebilir ve ayrıca ekipmanın aşınma durumunu 

bulmak için analiz edebiliriz. 

Aşınma partikül izleme, erken uyarı ve mekanik arızayı önlemek için önemli bir yöntemdir.     

YTD-2 Demir Parçacıklarını İzleme Monitörü, yağ örneklerinin PQ indeksini (toplam aşınma 

miktarı) hızlı bir şekilde ölçebilir ve ekipmanın aşınma bilgileri zamanında yansıtılabilir. Bu alet 

kullanılarak, aşınmanın erken aşamasında mekanik anormal aşınma tespit edilebilir. 

Bu cihaz, kullanıcılar için 2ml özel yağ numune şişeleri ve eşleşen dönüştürme halkaları ile 

yapılandırılmıştır. Sallandıktan sonra, test edilen PQ indeksinin, yaklaşık 8 mm olan kritik 

yükseklikten daha yüksekse, numune şişelerindeki toplam yağ miktarıyla hiçbir ilgisi yoktur, 

lütfen test ederken 8 mm'den fazla olduğundan emin olun. Büyük ferromanyetik parçacık, yağ 

örneğinde mevcut olduğunda yerçekimi ve manyetik kuvvetin etkisi altında azalacaktır ve PQ 

indeksi kademeli olarak artacaktır, bu sayede büyük boyutlu ferromanyetik aşındırıcı 

parçacıkların var olup olmadığı sonucuna varılabilir. CE, ASTM1657 ve diğer sertifikasyon ve 

test standartlarına uyun. 

 

ÖZELLİKLERİ: 

• Patentli sensörü ve sinyal işleme teknolojisi ile iyi stabilite, yüksek hassasiyet ve yüksek 

tekrarlanabilirlik özelliğine sahiptir. 

• Yağ numunesine ön işlem gerek kalmadan, yağ numunesi doğrudan ölçüm için eşleşen 

kabına konulabilir. 

• Kolay kullanım ve ölçüm sonucu 10 saniye içinde bulunabilir. 

• Geçmiş veri eğrisini kolayca analiz etmek için belirli bir yazılımla PC ile bağlanmayı 

destekleyin. 

• Kompakt tasarım ve AC 220V veya 110V güç kaynağı ile (isteğe bağlı). 
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UYGULAMA ALANLARI: 

Mineral yağ, kompozit yağ, hidrolik yağ, dişli yağı ve yağlama numunelerindeki parçacıkların 

muhafazasını analiz etmek için kullanılabilir.  

        

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

• Çalışma voltajı: AC220V±10%(seçenek:110V),50-60Hz 

• Ortam sıcaklığı: 10°C~30°C 

• Ekran: LCD128×64 

• Arabirim bağlantı türü: USB 

• Tekrarlanabilirlik: ±1% VEYA ±5PQ(<500 PQ) 

• Doğrusallık: 1.5% 

• Ölçüm aşınması debris aralığı: >5μm ferromanyetik parçacıklar 

• Ölçü aralığı: 0~15000PQ 

• Ölçüm: 430×380×155mm 

• Ağırlık: 7.5kg 

 

 


