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YFJ-4 ÇEVRİMİÇİ PARÇACIK SAYICI SENSÖRÜ 
 

• Adopt Işık Tıkanıklığı Yöntemi (FotoDirenci Yöntemi) prensibi ile çalışır 

• ISO4402 veya ISO11171 olarak kalibre edilebilir 

• Standart seri RS485 arabirimi ile 

• Gerçek zamanlı verileri ve hidrolik sistem aşınma analizi yapmaktır. 

 

 

 

TANIM: 

YFJ-4 on-line partikül sayacı sensörü, hidrolik sistemin yağ sensörü partikül kirliliğinin çevrimiçi 

gerçek zamanlı izlenmesi için kullanılan Işık Tıkanıklığı Yöntemi (FotoDirenç Yöntemi) 

prensibine göre geliştirilmiştir. Havacılık, elektrik enerjisi, petrol, kimya endüstrisi, trafik, 

liman, metalürji, makine, otomobil üretimi vb. Hidrolik yağ, yağlama yağı, transformatör yağı, 

yalıtım yağı, türbin yağı, türbin yağı, dişli yağı, motor yağı, gazyağı, su bazlı hidrolik yağdaki katı 

partikülün yağ kirliliğini tespit eder ve organik sıvı, polimer çözeltisinin partikül safsızlıklarını 

tespit eder. 
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ALGILAMA İLKESİ: 

Parçacık sayısı için YFJ-4 Çevrimiçi yağ izleme sensörü, ISO4402/ISO11171 tarafından yağ 

kirliliği derecesini test etmek için belirtilen Adopt Light Blockage Method (Işık Tıkanıklığı 

Yöntemini) benimser, bu da hızlı algılama hızı, güçlü parazit önleyici, yüksek hassasiyet ve iyi 

tekrarlanabilirlik avantajlarına sahiptir. 

Adopt Light Blockage Method (Işık Tıkanıklığı Yöntemi) şekil 2-1'de gösterilir. Paralel ışın dikey 

“A“ adlı öngörülen alanı çapraz ve fotoelektrik alıcıya maruz kalma, akışkan akış devresinde 

parçacık olmadığında, çıkış voltajı "E" dir; Sıvıda "a" adlı bir parçacık ve gölge alanı yansıtılan 

alanda aktığında, paralel ışını , iletilen ışık zayıflamasını engeller, bu noktada “ E0“ çıkışı vardır.  

Devredeki negatif darbe: 

 

Figure 2-1 Light blocking theory 

E。=(a/A)×E                         (2.1) 

Parçacık küreselse veya parçacık eşdeğer d çapı ile tanımlanıyorsa ve E 10V'ye eşitse,  

E。=7.854×d2/A                  (2.2) 

Bu, parçacıkların öngörülen alanı ile voltaj darbe genliği arasında doğrusal bir ilişki olduğu 

anlamına gelir. 

 

 



 

 
3 

UYGULAMA ALANLARI: 

Petrol kirliliği derece tespiti için kullanılabilir, hidrolik yağ, havacılık gazyağı, transformatör 

yağı (yalıtım yağı), buhar türbini yağı, dişli yağı, motor yağı ve su bazlı hidrolik yağı vb. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

IŞIK KAYNAĞI YARI İLETKEN LAZER 

Test aralığı 1~100μm veya 4 ~ 70μm © 

Duyarlılık 
1μm (ISO4402) veya (C) (ISO11171, GB/T18854-
2002) 

Test Kanalı 
Yerleşik standart GJB420A-96, GJB420B-06, 
NAS1638, ISO4406 standardı vb. 

Parçacık boyutu aralığı 
1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 15μm, 25μm, 50μm, 
100μm; 4μm(c), 4.6μm(c), 6μm(c), 10μm(c), 
14μm(c), 21μm(c), 38μm(c), 70μm© 

Doğruluk ±0.5 kirlilik derecesi 

Çevrimiçi baskı 
0~10MPa; 0 ~ 40MPa (basınç düşürücü valf ile 
olmalıdır) 

Algılama akış hızı 50~300mL/dak 

Yağ sıcaklığı <80°C 

Ortam Sıcaklığı -30°C~60°C 

Depolama sıcaklığı -55°C~80°C 

Güç DC 9V,1000mA 

Boyut 100mm×75mm×71mm ( L x W x H ) 

Nem 
Bağıl nem altında çalışma % 20~% 85, yoğuşma 
yok, depolama nemi% 98 

Arabirim modu 
Standart yüksek basınçlı hortum; İsteğe bağlı 
dahili Dia.4mm ve harici Dia.6mm düşük basınç 
hortumu 

 

 


