
 

 
1 

YTS61 6-IN-1 YAĞ DURUM SENSÖRÜ 
 

• İçe aktarılan problar, viskozitenin doğru ölçümü, yoğunluk ve sekiz parametreye kadar 

sıcaklık çıkışı çevrimiçi izleme sensörü. 

• Hızlı yanıt, veri yenileme sıklığı her saniye. 

• Dış kasa paslanmaz çelikten yapılmıştır ve mükemmel kimyasal ve basınç direncine 

sahiptir. 

 

TARİFLER: 

YTS61 6'sı 1 arada yağ durumu sensörü, entegre yüksek hassasiyetli sinyal örnekleme ve işleme 

ünitesi aracılığıyla dünyanın gelişmiş piezoelektrik rezonans MEMS bileşenlerini kullanır ve 

gelişmiş algoritmalarla birlikte nemi, yoğunluğu, viskoziteyi, dielektrik sabiti, su aktivitesini ve 

sıcaklığı otomatik olarak algılayabilir. Aynı zamanda, 20°C yoğunluk, kinematik viskozite, 

viskozite indeksi; 40°C viskozite, 100 ° C viskozite ve diğer göstergeler de güçlü bir iç hesaplama 

programı ile elde edilebilir. 
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ÖZELLİKLER: 

1. İthal problar, viskozitenin doğru ölçümü, yoğunluk ve altı parametreye kadar sıcaklık çıkışı 

çevrimiçi izleme sensörü. 

2. Hızlı yanıt, veri yenileme sıklığı her saniye. 

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

sahiptir. Ölçüm dış titreşimden etkilenmez ve sağlamlık gereksinimlerinin on-line 

izlenmesi için uygundur. 

4. Hareketli parça yok, sarf malzemesi yok, 10 yıldan fazla etkili servis ömrü. 

5. Kompakt yapı, kolay sistem entegrasyonu, entegre modüllerin yerinde kalibrasyonu. 

6. CE, ASTM1657 ve diğer sertifikasyon ve test standartları. 

UYGULAMA ALANLARI: 

YTS61, yağlama yağı, hidrolik yağı, dişli yağı, benzin, dizel yağı, jet yakıtı, gazyağı, biyodizel, 

etanol, kimyasal reaktif ve kaplama mürekkebinin viskozitesini ve yoğunluğunu çevrimiçi 

izlemek için yaygın olarak uygulanmaktadır. 

YS61 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.  
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ 
NEM(PPM)，YOĞUNLUK (KG/M-3), VİSKOZİTE (cSt)，DIELEKTRIK SABİTİ，SU ETKENİ (AW)，

SICAKLIK (℃) 

Opsiyonel parametre 

gösterimi 
Kinematik viskozite, 40℃ viskozite, 100℃ viskozite, viskozite endeksi VI, 20℃ yoğunluk 

Ölçüm Aralığı 

Yoğunluk：0.6   g/cm³~1.25 g/cm³ veya 600 kg/m³~1250   kg/m³ 

Viskozite:25~400mPa·s(500mm²/s) 

Dielektrik Sabiti：1~6 

Su İçeriği：0-30000ppm (Calibration   according to different oils) 

Su Etkeni：0~1aw 

Sıcaklık:0℃~100℃ 

Ölçüm Hassasiyeti 

Yoğunluk: 2% veya 5kg/m³ 

Viskozite：5%  veya 1mPa·s (Take a big value) 

Dielektrik Sabiti：5% 

Su İçeriği：10%   veya 10ppm (Take a   big value) 

Su Etkeni：3% 

Sıcaklık: 0.3℃ 

Çözünürlük 

Yoğunluk：0.0001g/cm³   veya 0.1 kg/m³ 

Viskozite：0.1mPa·s 

Dielektrik Sabiti：0.01 

Su İçeriği：1ppm 

Su Etkeni：0.001 
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