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YTS31 ÜÇÜ BİR YERDE YAĞ DURUMU SENSÖRÜ 

 

• Hassas viskozite sensörü ölçümleri doğru ve hassas yapabilmektedir 

• Yoğunluk ölçüm hassasiyeti: 0.001g / cm3 

• YTS31 Yalnızca 1saniye data yenileme hızına sahip çevrimiçi yağ sensörü 

 

 

TARİFLER: 

YTS31, dünyanın en gelişmiş piezoelektrik rezonans MEMS bileşenlerini uygular. Gelişmiş 

algoritmanın yanı sıra yüksek hassasiyetli sinyal örnekleme ve işleme ünitesinin dahili 

entegrasyonuyla otomatik olarak gerçek zamanlı akışkan yoğunluğu, viskozite ve sıcaklık 

verileri sağlayabilir. 20°C yoğunluk, kinematik viskozite, viskozite indeksi ve 40°C ve 100°C 

viskozite de dahili güçlü hesaplama programı ile elde   edilir. 

YTS31 ÜÇÜ BİR YERDE yağ durumu sensörünün kullanımı kolaydır ve operatör müdahalesi 

gerektirmez. Tüm testler sensör tarafından otomatik olarak yapılır. Kullanıcı, üretken işlemle 

yoğunluğu, viskoziteyi ve sıcaklığı ölçmek için boruya takabilir. 
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ÖZELLİKLER: 

İthal prob ve iç güçlü algoritma analizi ile 8 parametreye kadar viskozite, yoğunluk ve sıcaklığın 

doğru ölçümlerini elde edebilir. 

Yoğunluk ölçüm doğruluğu: 0.001g /cm3, viskozite ölçüm aralığı: 0.3 ~ 400mPa·s, ölçüm 

doğruluğu: %2, sıcaklık ölçüm aralığı: -40 ~ 120° C. 

Hızlı yanıt, yalnızca 1saniye  veri yenileme hızı. 

Paslanmaz çelik malzeme, kimyasal korozyona ve stres özelliklerine karşı mükemmel direnç. 

Ölçüm, sağlamlık gereksiniminin çevrimiçi izlenmesi için uygun olan harici titreşimden 

etkilenmez. 

10 yıldan fazla etkili servis ömrü, hareketli parça ve sarf malzemesi parçaları yok. 

Kompakt yapı, sistem entegrasyonuna uygundur. 

CE, ASTM1657 ve diğer sertifikalar ve test standartları. 

 

UYGULAMALAR: 

YTS31, yağlama yağı, hidrolik yağ, dişli yağı, benzin, dizel yağı, jet yakıtı, gazyağı, biyodizel, 

etanol, kimyasal reaktif ve kaplama mürekkebinin viskozitesini ve yoğunluğunu çevrimiçi 

izlemek için yaygın olarak uygulanmaktadır. 

YS31 gıda işleme, laboratuvar, akaryakıt depolama ve nakliye için uygulanır; Petrol rafinajı, 

rüzgar enerjisi ve diğer güç endüstrileri; Havacılık, navigasyon, demiryolu ve diğer taşımacılık 

endüstrisi; Sondaj platformu ve diğer denizcilik mühendisi, makine mühendisliği ekipmanları, 

nakliye aracı, yakıt depolama ve nakliye aracı, petrol taşıma ekipmanları, kimyasal test ve 

analiz, yağ elleçleme ve filtre sistemi; Kaplama, boyama ve diğer baskı endüstrisi, tıbbi ekipman 

vb. 



 

 
3 

 

 

 

YTS31 seri viskozite sensörü çalışma prensibi: 

 

  

 

https://yateks.com/wp-content/uploads/2018/08/YTS31-viscosity-sensor-working-principle.jpg
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ YOĞUNLUK(KG/M³), DINAMIK VISKOZITE (MPA· S), SICAKLIK (°C) 

İsteğe Bağlı Göstergeler Kinematik viskozite, 40°C viskozite, 100°C viskozite, viskozite indeksi, 

20°C yoğunluk 

Ölçüm Aralığı 

Yoğunluk 0,6 g/cm³~1,3 g/cm³ veya 600 kg/m³~1250 kg/m³ 

Viskozite 25 ~400mPa·s(500mm²/s) 

Sıcaklık 0°C~100°C 

Ölçüm Doğruluğu tipik @23°C) 

  

Yoğunluk %2 veya 3 kg/m³ 

Viskozite %5 veya 1 mPa·s (daha büyük değer) 

Sıcaklık 0,3°C 

Çözünürlük 

Yoğunluk 0.0001g/cm3 veya 0.1 k/.m3 

Viskozite 0.1mPa·s 

Sıcaklık 0,1°C 

Yanıt Süresi <30 saniye (ilk kez) ,  veriler saniyede bir kez yeniden 

Dijital Çıktı RS485 MODBUS RTU (RS232 isteğe bağlı) 

Analog Çıkış 4 ~ 20 mA, dirençli yük <500Ω. (isteğe bağlı) 

Alarm düğümü 2 kanal 250VAC/3A veya 30VDC/3A (isteğe bağlı DDU350) 

Çalışma Voltajı DC 9V-32V 

Güç Tüketimi <30mA@24Vdc RS485 

Prob Basınç Aralığı Maksimum 10 bar 

Sıvı Sıcaklığı 0°C~ 100°C 

Ortam Sıcaklığı -40°C~ 85°C 

Malzeme 316 paslanmaz çelik Hastelloy 

Yapı Boyutu φ32×57 mm 

Ağırlık 360gr 

IP Derecelendirmesi IP66 

Kablo Atlaması  M8;6pin; 2 metre 

Maksimum Akış Hızı ≤0,3 m/sn 

Standart CE sertifikası, ASTM1657, EN61326-1、 EN61326-2-3, ICES-003 B. 

 

 


