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YTS41 DÖRDÜ BİR YERDE YAĞ DURUMU SENSÖRÜ 
 

1. İthal problar, viskozite, yoğunluk ve sıcaklığın doğru ölçümü, yağ kalitesi çıkış çevrimiçi 

izleme sensörü. 

2. Hızlı yanıt, veri yenileme sıklığı her saniye. 

3. Dış kasa paslanmaz çelikten yapılmıştır ve mükemmel kimyasal ve basınç direncine 

sahiptir. 

 

GİRİŞ: 

YTS41, dünyanın en gelişmiş piezoelektrik rezonans MEMS bileşenlerini kullanır. Gelişmiş 

algoritmanın yanı sıra yüksek hassasiyetli sinyal örnekleme ve işleme ünitesinin dahili 

entegrasyonu ile otomatik olarak gerçek zamanlı akışkan yoğunluğu, viskozite, yağ kalitesi 

(dielektrik sabit) ve sıcaklık verileri sağlayabilir. 20 °C  yoğunluk, kinematik viskozite, viskozite 

indeksi ve 40 °C ve 100  °C viskozite de iç güçlü hesaplama programı ile elde   edilebilir. YTS41'in 

kullanımı kolaydır ve operatör müdahalesi gerektirmez. Tüm testler sensör tarafından 

otomatik olarak yapılır. Kullanıcı, verimli işlemle yoğunluğu, viskoziteyi, yağ kalitesini 

(dielektrik sabit) ve sıcaklığı ölçmek için boruya takabilir. 
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: 

1. İthal prob ve iç güçlü algoritma analizi ile viskozite, yoğunluk, yağ kalitesi (dielektrik 

sabit) ve sıcaklığın doğru ölçümlerini elde edebilir. 

2. Yoğunluk ölçüm aralığı: 600 ~ 1250kg / m³, ölçüm doğruluğu: 2% veya 5kg / m³ (daha 

büyük değeri alın). Viskozite ölçüm aralığı: 1 ~ 400mPa·s, ölçüm doğruluğu: 5% veya 

1mPa·s (daha büyük değeri alın). Yağ kalitesi (dielektrik sabit) ölçüm aralığı: 1-6 seviye, 

ölçüm doğruluğu: %5. sıcaklık ölçüm aralığı: 0 ~ 100°C, ölçüm doğruluğu: 0.5  °C. 

3. Hızlı yanıt, yalnızca 1s için veri yenileme hızı. 

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

direnç. 

5. Ölçüm, sağlamlık gereksiniminin çevrimiçi izlenmesi için uygun olan harici titreşimden 

etkilenmez. 

6. 10 yıldan fazla etkili servis ömrü, hareketli parça ve sarf malzemesi parçaları yok. 

7. Kompakt yapı, sistem entegrasyonuna uygundur. 

8. CE, ASTM1657 ve diğer sertifikalar ve test standartları. 

 

UYGULAMA ALANLARI: 

YTS41, yağlama yağı, hidrolik yağı, motor yağı, turbo yağı, dişli yağı, benzin, dizel yağı, jet yakıtı, 

gazyağı, biyodizel, etanol, kimyasal reaktif ve kaplama mürekkesinin viskozitesini ve 

yoğunluğunu çevrimiçi olarak izlemek için yaygın olarak uygulanmaktadır. 

YS41 gıda işleme, laboratuvar, akaryakıt depolama ve nakliye için uygulanır; Petrol rafinajı, 

rüzgâr 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. 
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TEST YÖNTEMİ KURAMI: 

YTS41 piezoelektrik rezonans modlarını uyarlar, vibratör bileşenlerinin rezonans durumu 

altında çalışmasını kontrol etmek için, ardından ilgili parametreyi elde edin. 

 

Titreşim süresi T sıvı yoğunluğu ile ilgilidir: 

φ = K0 + K1 * T + K2 * T  

(K0 K1 K2 ekipman için kalibrasyon parametresidir) 

Titreşim kalitesi faktörü Q viskozite ile ilgilidir: 

H = C0 + C1*Q + C2*Q2  

(C0 C1 C2 ekipman için kalibrasyon parametresidir) 

Kinematik viskozite aşağıdaki formülle dönüştürülebilir: 

μ=n/r  

(μ-kinematik viskozite mm2/s=cst, 
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η -dinamik viskozite mPa.s=mPa·s, 

r- yoğunluk g.cm³) 

BAĞLANTI ŞEMASI: 

 

 

TEKNİK RESİM ÖLÇÜLERİ: 

 

ON-LINE YÜKLEME: 
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ 
NEM(PPM),YOĞUNLUK (KG/M-3), VISKOZITE (CST),DIELEKTRIK 
SABIT,SUAKTIVITESI (AW),SICAKLIK(°C) 

İsteğe bağlı gösterge 
Kinematik viskozite, 40°C viskozite, 100°Cviskozite, viskozite indeksi, 
20°C  yoğunluk 

Ölçüm Aralığı 

Yoğunluk:0,6 g/cm³~1,30 g/cm³ veya 600 kg/m³~1300 kg/m³ 

Viskozite:1 ~ 400mPa·s (500mm² / s) 

Yağ Kalitesi: 1-6 seviye 

Sıcaklık:0°C~100°C 

Ölçüm Doğruluğu 

Yoğunluk: %2 veya 5kg/m³ 

Viskozite: %5 veya 1mPa·s (Büyük bir değer alın) 

Yağ Kalitesi: %5 

Sıcaklık: 0,5°C 

Çözünürlük 

Yoğunluk:0.0001g/cm³ veya 0,1 kg/m³ 

Viskozite:0.1mPa·s 

Yağ Kalitesi:0.01 

Sıcaklık:0,1°C 

Yanıt Süresi <30 saniye (ilk kez),  saniyede bir kez veri yenileme 

Dijital Çıktı RS485 MODBUS RTU veya RS232 

Analog Çıkış 2 yönlü üç telli sistem 4-20mA, RL=500Ω (isteğe bağlı) 

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

Çalışma Voltajı DC 9V-32V 

Güç Tüketimi <30mA@24Vdc RS485 

Prob Basınç Aralığı Maksimum 10 bar 

Sıvı Sıcaklığı 0°C~ 100°C 

Ortam Sıcaklığı 0°C~ 85°C 

Malzeme 316 paslanmaz çelik ve hartz alaşım 

Yapı Boyutu φ32 × 57 mm 

Ağırlık 360gr 

Sızdırmazlık IP65 

Mühür Malzemesi FKM 

 


