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YTF-8 ÇİFT SLAYDLI ANALİTİK FERROGRAFI 

 

• Sabit yağ iletimi sağlayan çift slaydlı analitik ferrograf ekipmanı. 

• Ferrografi, güvenilir ferrografik görüntü işleme sistemi ile aşınma parçacıkları analizleri 

sağlar. 

• Yağ çıkışında benzersiz hız ayarlama cihazı. 

 

 

 

TARİF: 

YTF-8 Çift Slayt Yağı Analitik Ferrografi sistemi Çift Slaydlı ferrograf, ferroskop ve ferrografik 

yazılım yönetim sisteminden oluşmaktadır. Çift slaydlı ferrografı, ferroskopla cam slayd 

üzerindeki aşındırıcı tanelerin şekli, boyutu, gradyanı ve miktarı gibi birçok açıdan 

gözlemlenecek ve analiz edilecek bir ferrograf yapmak için, bir cam slayd üzerinde birikecek 

ferromanyetik ve paramanyetik aşındırıcı taneleri motor yağından ayırmak için yüksek gradyan 

manyetik alan uygular. 
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Ferrografik yazılım yönetim sistemi yardımıyla sistem, ferrografların rutin yönetimi ve analizi 

için bir veri tabanı oluşturabilir. Çift Slaydlı ferrograf, birçok endüstride içten yanmalı 

motorların, gaz türbinlerinin, şanzımanların, rulmanların, hidrolik sistemlerin vb. Ayrıca, 

üniversitelerde ve bilimsel araştırma enstitülerinde triboloji ve aşınma analizi için bir araştırma 

aracı olarak da kullanılabilir. 

 

ÖZELLİK: 

1. Özel atmosferik pompalar kullanılmıştır. Güvenilir ve istikrarlı yağ iletimi 

sağlamaktadır. 

2. Görüntü alma donanımı ve işleme yazılımı da dahil olmak üzere ferrografik görüntü 

işleme sistemi ile verilir. 

3. Bir ferrogram yapma başarısını garanti etmek için yağ çıkışında benzersiz hız ayarlama 

cihazı  

4. Güçlü yabancı nesne deşarj fonksiyonu 

5. İncelenecek yağ tipi sınırlaması yoktur. 

6. Aynı anda yapılan iki ferrogram, ferrogramın yapım hızını ilerletir. Kompakt yapı, 

kolay sistem entegrasyonu, entegre modüllerin yerinde kalibrasyonu. 
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

Ölçüm Aralığı 

Nem İçeriği %0-5 %0-%10 %0-20(İsteğebağlı) 

Ölçüm Doğruluğu 0.3%(Tipik)0.5%(Maks .) 

Çözünürlük 0.1% 

Sıcaklık -40-120°C 

Ölçüm Doğruluğu 0,3°C(Tipik)0,5°C(Maks .) 

Çözünürlük 0,1°C 

Diğer Parametreler 

Çıktı 2 satır:  4-20ma Analog Sinyal ve RS485 Dijital Sinyal 

Çalışma Voltajı Dc9v-28v 

Çalışma Akımı <6ma+ Yük Akımı 

Maksimum Basınç <100bar 

Çalışma Sıcaklığı -40-85°C 

Yağ Sıcaklığı -40-120°C 

Makine Arabirimi G1/2" Bsp 

Elektrik Arayüzü M8*1, 6 Renk 

Kablo Belirtimi 6 Çekirdek, Ul208666 * 22awg 2m 

EMC Standardı EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 

Prob Malzemesi Paslanmaz Çelik 316 

Ip Derecelendirmesi Ip66 

Ağırlık 250 G 

 


