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YTS-W-1 YAĞDA NEM İÇERİĞİ SENSÖRÜ 
 

• Yağdaki su aktivitesini hızlı ve sürekli olarak tespit etmek (isteğe bağlı). 

• Yağdaki mikro su içeriğinin doğru ölçülmesi(ppm). 

• Zorlu çalışma koşullarında uzun ve istikrarlı çalışma. 

 

TARİF: 

YTS-M-1 Yağ Mikro-Nem Sensörü aPower transformatörüdür ve reaktör güç endüstrisinin 

değerli varlıklarıdır. İzkan yağının mikro nemini gerçek zamanlı olarak izlemek, bu değerli 

varlıkların çalıştırılmasında çok önemli bir rol oynar. Nemin varlığı nedeniyle yalıtım yağının 

arıza voltajını düşürecek, dielektrik kaybı artıracak ve polimer yalıtım yaşlanmasının 

bozulmasını hızlandıracaktır. Bunlar yalıtım sisteminin performansını düşürecek ve hatta güç 

sisteminin güvenli çalışmasını ciddi şekilde etkileyecek yalıtım arızasına ve kısmi deşarjlara 

neden olacaktır. 

YTS-M-1, dünyanın en gelişmiş nem ve sıcaklık algılama sensörlerini uygular,yüksek derecede 

doğrulukla, zorlu çalışma koşullarında su aktivitesini, su içeriğini ve sıcaklık verilerini sürekli ve 

hızlı bir şekilde sağlayabilir. 
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UYGULAMA: 

• Güç endüstrisi: transformatör ve reaktörün yalıtım yağını izleyin 

• Endüstriyel makine endüstrisi: mekanik ekipmanların yağlama yağını ve hidrolik yağını 

izleyin 

• Taşımacılık endüstrisi: gemilerin ve araçların motor yağını izleyin 

 

 

ÖZELLİK: 

• Yağdaki su aktivitesini hızlı ve sürekli olarak algılayabilen(aw). 

• Yağdaki (ppm) mikro su içeriğini doğru bir şekilde ölçebilir. 

• Zorlu çalışma koşullarında uzun ve istikrarlı çalışma yeteneğine sahiptir. 

• Uygun yerel kalibrasyon fonksiyonu. 

• Yüksek yağ direnci ve basınç direnci. 

• Kompakt yapı, entegrasyonu kolaydır. 

• İki tür mod sinyali çıkışı, analog sinyaller ve dijital sinyaller. 
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YAPI BOYUTU: (Birim mm) 

 

 

BAĞLANTI (M8 ERKEK PORT) : 

 

  

1—Kırmızı +24VDC 4—Yeşil RS485‐B 

2—Beyaz RS485‐A 5—Sarı 4‐20mA CH1 

3—Siyah 24VGND 6—Pembe4‐20mA CH2 

 

  

https://yateks.com/wp-content/uploads/2018/08/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20210129200601.png
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

ÖLÇÜM ARALIĞI 

Nem İçeriği %0-5 %0-%10 %0-20(isteğe bağlı) 

Ölçüm Doğruluğu 0.3%(tipik)0.5%(maks .) 

Çözünürlük 0.1% 

Sıcaklık 0-100°C 

Ölçüm Doğruluğu 0,3°C(tipik)0,5°C(maks.) 

Çözünürlük 0,1°C 

DİĞER PARAMETRELER 

Çıktı 2satır:  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 

Sızdırmazlık IP66 

Ağırlık 250 g 

 

 


