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YJS-150 TAŞINABİLİR YAĞDA PARTİKÜL SAYACI 

 

• Işık Tıkanıklığı Yöntemini benimseyen YJS-150 yağ partikül sayacı 

• Yerinde test aralığı: 1μm~400μm 

• Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik 

 

AÇIKLAMALAR: 

YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Partikül Sayacı, ışığın tükenmesi (veya ışık tıkanması) 

prensibiyle yapılır ve sıvıdaki katı parçacıkların boyutunu ve miktarını tespit etmek için 

kullanılır. Bir çeşit Hidrolik Sıvı Parçacık Sayacıdır.  

Kullanım alanları, hidrolik yağ, yağlama yağı, transformatör yağı (yalıtım yağı), turbo jeneratör 

yağı (türbin yağı), dişli yağı, motor yağı, jet yakıtı ve su bazlı hidrolik yağ için katı parçacıkların 

kirlenmesini tespit etmek için havacılık, uzay, elektrik, petrol, kimyasal, nakliye, liman, 

metalürji, makine ve otomobil üretiminde yaygın olarak uygulanmaktadır. Yağ Partikül Sayısı 

Test Ekipmanı organik sıvı ve polimer çözeltileri için çözünmeyen parçacıklar alanına uygulanır, 

yağ kirlilik derecesi, organik sıvı ve polimer çözeltisi olarak, ayrıca havacılık, elektrik gücü, 

petrol, tıp ve diğer endüstrilerde de uygulanabilir. 
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TEKNOLOJİ AVANTAJI: 

• Çevrimiçi Algılama Avantajı 

Hidrolik Sıvı partikül sayacı veya yağ partikül sayacı filtre presleri, çamaşır makineleri, 

buhar türbinleri, transformatörler, elektrikli tahrik sistemleri, yağlama sistemleri, test 

tezgâhları vb. Herhangi bir saha veya çalışan makine, yağ partikül sayısı test 

ekipmanlarının sürekli izlenmesini ve verilerin zamanında güncelleştirilmesini gerektirir. 

Hat içi hidrolik yağ partikül sayacı sensörünün entegre yapısı, RS232 çıkışı ve analog 

sinyal, DCS ve saha aletlerinin gereksinimlerini karşılayabilir. 

Hidrolik yağ partikül sayacı sensörünün çevrimiçi, gerçek zamanlı, sürekli örnekleme ve 

alarm bildirimi sayesinde hidrolik sistemin durumunu gerçek zamanlı olarak analiz 

edebilir, kirlilik derecesini, yağdaki partikül kirliliğini teşhis edebilir ve aşınma 

durumunun tespitini sağlar. Hidrolik Yağ Partikül Sayacı Sensörü herhangi bir LCD ekran 

ve membran çalışma tuşlarını tanımlanırsa, Hidrolik Sıvı Partikül Sayacı, test sonuçlarını 

ISO4406 veya NAS1638 standartlarına göre görüntüleyebilir. Hidrolik Sıvı Partikül Sayacı 

ekonomik, pratik, düşük maliyetli, küçük boyutlu, hafif ve kurulumu kolaydır. Hidrolik 

Yağ Partikül Sayacı Sensörü, herhangi bir zorlu ortamda kullanılabilen anti-parazit, 

yüksek sıcaklık direnci ve katı kabuk performansına sahiptir. Bu, yağ partikül sayacının 

avantajlarından biridir. 

• Çevrimdışı algılama avantajı 

Bu sırada Hidrolik Yağ Parçacık Sayacı Sensörü, taşınması kolay bir alettir. İster mobil 

test ister laboratuvar testi olsun, yağ partikül sayısı test ekipmanı mükemmel test 

çözümleri ve kolaylık sağlar. Hidrolik Yağ Partikül Sayacı Sensörü, gerçek zamanlı 

algılama veya filtre izleme ve izleme olsun, üretim sürecinde sürekli izleme ve izlemenin 

zorluğunu da çözer. 

Hidrolik Yağ Partikül Sayacı Sensörü ve çevrimdışı örnekleme odasının mükemmel 

kombinasyonu, farklı viskozitelere sahip çeşitli yağ türlerini algılayabilir. YJS-150 
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Taşınabilir Yağlama Yağı Partikül Sayacı optimize edilmiş algılama çözümleri ve 

değerlendirmeleri standart algılama değerlendirmelerini ve özel tasarlanmış algılamaları 

karşılayabilir. Hidrolik akışkan partikül sayacının en son uygulama yazılımı platformu, 

uluslararası test standartlarının sorunsuz bağlantısını gerçekleştirerek yerli ve yabancı 

değerlendirme standartlarına ve ana test yöntemlerine sahiptir. 

• YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Parçacık Sayacı ışık tıkanma yöntemi teorisini 

benimser, hızlı algılama, güçlü rahatsız etme önleyici, yüksek hassasiyet, 

tekrarlanabilirlik performansını içerir. Yüksek hassasiyetli sensörü yüksek 

çözünürlüklü güç ve doğruluk sağlar. 

• YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Partikül Sayacı doğru hesaplama örnekleme sistemi, 

sabit örnekleme hızı ve doğru kontrollü örnekleme hacmi sağlayabilir. 

• YJS-150 Taşınabilir Yağ Yağı Partikül Sayacının renkli LCD ekranı bütünleşmiş bir 

endüstriyel kontrol bilgisayarı ve dokunmatik ekran tarafından çalıştırılır ve kontrol 

edilir. Yağ partikül sayısı test ekipmanının yerleşik yazıcısı, algılama raporunu 

doğrudan yazdırabilir. 

• Yağ partikül sayısı test ekipmanının yerleşik yazıcısı, test raporunu doğrudan 

yazdırabilir. 

• YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Partikül Sayacının 1000 partikül boyutu kanalı 

partikül kontaminasyon analizi için uygundur. 

• Dönüştürme hatasını azaltmak için ACFTD kalibrasyon eğrisini, ISO MTD kalibrasyon 

eğrisini, ROST kalibrasyon eğrisini depolar. Bu kalibrasyon eğrileri isteğe bağlıdır ve 

cihazların hassasiyetini garanti eder. 

• Veri iletimi: RS232 veya RS485, algılama verilerini aktarmak, depolamak ve işlemek 

için bir bilgisayarla ilişki kurabilir. 

• YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Partikül Sayacı kompakt yapıda, küçük, hafif, 

taşınabilir, sağlam ve dayanıklıdır. 

• Yağ-parçacık-sayaç arayüzü-yağ-parçacık-sayaç-2 
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 

Işık Tıkanıklığı Yöntemi teorisini benimseyen YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Parçacık Sayacı: 

Yağ partikülleri test ekipmanının dar bir algılama alanından sıvı parçacıkları geçtiğinde, sıvı akışı 

yönüne dik olan ışık. Işık parçacıklar tarafından engellendi, bu yüzden yağ parçacık 

sensöründen gelen çıkış sinyali değiştirildi, bu sinyal değişimi parçacıkların kesit alanıyla 

orantılı. 

 

Light Blockage Schematic 

YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Partikül Sayacı, yağ analiz laboratuvarında veya yerinde yağı 

tespit etmek için kullanılabilir ve sistem yağı temizliği için çevrimiçi algılama sağlamak için 

çeşitli hidrolik tahrik, yağlayıcı, yağ filtresi presi, çamaşır makinesi, test tezgahı vb. Gerçek 



 

 
5 

ihtiyaçlara göre, yağ partikül sayısı test ekipmanının ara yüz bileşenleri isteğe bağlıdır. Bu sıralı 

hidrolik yağ partikül sayacı, sistem algılama noktasına bağlanmak için uygundur ve daha sonra 

yağ partikül sayacı on-line algılamayı sağlar. 

UYGULAMALAR: 

YJS-150 Taşınabilir Yağlama Yağı Partikül Sayacı kirlilik derecesi tespiti için kullanılabilir, 

hidrolik yağ, havacılık gazyağı, yağ yağı, transformatör yağı (yalıtım yağı), buhar türbini yağı, 

dişli yağı, motor yağı ve su bazlı hidrolik yağı vb. 

 

ÖZELLİKLERİ: 

IŞIK KAYNAĞI 
UYARI ILETKEN LAZER DAR IŞIK DEDEKTÖRÜ  

(DAHA DOĞRU, ISTIKRARLI VE HIZLI) 

Parçacık boyutu aralığı 1μm~100μm 

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

Çözünürlük: 10% 

Devre dışı viskozite algılama ≤160cSt (Bir basınçlandırma cihazı ile 400cSt'ye kadar olabilir) 

Algılama kanalı 

8 Kanal 

ISO 11171 standardına göre, ISO 4406 veya SAE 4059 ile sınıflandırın;  

Boyut aralığı: 4m(C)–m(C). 

8 kanal: 4,6,10,14,21,25,38,70 m(C) 

ISO 4402 standardına göre NAS1638 veya GOST 17216 ile sınıflandırın; Boyut 

aralığı: 1um–400m; 

8 kanal: 2,5,10,15,20,25,50,100m 

Örnekleme hacmi 10ml, örnekleme ses doğruluğu: >3% 

Algılama hızı 5-80mL/dak 

Yıkama hızı 5-80mL/dak 

Yıkama hacmi 0ml~90ml (minimum birim 1ml) arasında ayarlayın 

Çevrimiçi algılama basıncı 0.1 ~ 0.6MPa (Bir basınç cihazı ile 41Mpa'ya kadar olabilir) 
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Güç kaynağı 24V şarj edilebilir lityum batarya 

Haberleşme arayüzü RS232 veya RS485 

Ölçüm çıktısı Direkt yazıcıya veya USB ile data aktarımı 

Boyut 435 x 304 x 170 mm 

Net Ağırlık 5 kg 

Çalışma Ortamı Sıcaklığı -20C -> 60C 

Depolama Ortamı Sıcaklığı -30C -> 80C 

 


