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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    1صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

 

: شامل 
 

PAX-S   تزانظمیتز با ًرًد ی لٌد طل ً اطتزین –نشاندىنده 
PAX-P   تزانظمیتز با ًرًدی اطتاندارد پزًطض –نشاندىنده 

PAX-DP   ًرًدی اطتاندارد پزًطض 2  تزانظمیتز با –نشاندىنده   
 PAX-T   تزانظمیتز با ًرًدی انٌاع تزمٌکٌپل ًتزمٌرسیظتانض –نشاندىنده 

PAX-I   تزانظمیتز با ًرًدی پالض ً شفت انکٌدر دًطزفو  –نشاندىنده
T48    کنتزلز حزارتPID (Heat-Cool   )ً با ًرًدی انٌاع تزمٌکٌپلRTD 
P48   کنتزلز پزًطضPID (Heat-Cool   ) یا(On-Off  )
DLC  ًبل کنتزلز پزًطض دPID (Heat-Cool  )   ًپزًفایل پذیز

IAMA    آنالٌگ  مبدل ً ایشًال تٌر طو راىو ًىٌشمند طیگنال
IFMA     مبدل ًایشًال تٌرطو راىو ًىٌشمند فزکانض بو طیگنال آنالٌگ
ITMA     مبدل ًایشًال تٌر طو راىو ًىٌشمند باًرًدی تزمٌکٌپل
IRMA     راىو ًىٌشمند باًرًدیمبدل ً ایشًال تٌر طوRTD 
ITMS     مبدل ًایشًال تٌر چيار راىو درجو حزارت بو مادباص
ICM4    مبدل پٌرتRS232  بوRS485  یا ًRS422   ریلی

CBPRO    مبدل پٌرتRS232  بوRS485  کابلی 
RPG-B پالض بزدًر  1200تا  10انداسه گیز فاصلو اس  -شفت انکٌدر
RPG-C   پالض بزدًر  200تا  1گیز فاصلو یکطزفو اس انداسه  -شفت انکٌدر

LE    میلیمتز   0.05میلیمتز با دقت  1250انداسه گیز فاصلو تا
 
 

 

 89فزًردین بو رًس شده در  Redlion Controlsکاتالٌگ خالصو محصٌالت شزکت  
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    2صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

PAX-S   آمزیکا طاخت  - تزانظمیتز با ًرًد ی لٌد طل ً اطتزین گیج  –نشاندىنده
 

o  هثجت ّ هٌفی هیلی ّلت 240تب ّ  24لْدعل ّ اعتشیي گیح ُبی ثب خشّخی تب : ّسّدی. 
o  داسای فیلتش دیدیتبل ّ لبثل ثشًبهَ سیضی ثشای حزف ًْیض ّسّدی 
o  اُوی  350ػذد لْد عل هْاصی  4کبهال سگْلَ ؽذٍ ثشای تب  (هپشآهیلی  120)ّلت  10ّ  5ّلتبژ تحشیک.  
o  ؽذت ًْس لبثل تٌظین ثشای اعبق تبسیک یب ًْس هغتمین افتبةهیلیوتش ثب  14استفبع ًوبیؾگش ثب سلن پٌح 
o  لغؼَ ثشای لْدعل ُب ی ثب خشّخی غیش خغی   16داسای لبثلیت خغی عبصی عیگٌبل ّسّدی سا تب  
o  ثشای ػولکشد صفش کي  لبثل ثشًبهَ سیضی( تشهیٌبل)ّ عَ ّسّدی دیدیتبل اصسّی پبًل ًکؾي دّ کلیذ ُبی فبداسای

لفل , تؼْیض ؽذت ًْس ؽت ّ سّص , سیغت االسم ُب  ,سیغت ّ تْتبالیضس, تؼْیض ًوبیؼ , پشیٌت , یب پبسٍ عٌگ 
   .......  ّ  کشدى صفحَ کلیذ

o سلن 9تب  لبثلیت هحبعجَ تْتبالیضس   
o  اًذاصٍ گیشی ثب سّؽٌبئی اصپؾت لذاسمّاحذ ًوبیؼ  
o  لبثل ًوبیؼ سّی صفحَ لبثل ثشًبهَ سیضی سلَ یب تشاًضیغتْس  4یب  2کبست عت پْیٌت اًتخبثی ثب داسای ّ  
o  پشّفیجبط  هبد ثبط , دیْایظ ًت , عبدٍ  هتيثب پشّتکل ُبی کبست اًتخبثی استجبط عشیبل داسای ّ  
o استجبط عشیبل   اص عشیك تٌظیوبتیت تغییش توبم لبثل
o  ( آهپشهیلی  20تب  4ّ  20تب  0ّلت ّ  10تب  0)اًبلْگ خشّخی کبست اًتخبثی داسای
o   َداسای پْؽؼ ثب  هؾخصNEMA - 4X ( یبIP65   )دسلغوت سّی پبًل  
o داسای اعتبًذاسد ُبیUL  ّCSA  ثَ ؽوبسٍ ُبی  آهشیکبEI79259, UL101-1, CSA22.2-No.1010-1  

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

o  ٍداسای ثشًبهَ کٌتشل تْصیي ثچ  ّ صفش کي اتْهب تیک یب ثشًبهَ سیضی ؽذ 
o کلیذ  ٍداسای لبثلیت کبلیجشاعیْى ثب اػوبل ثبس یب اصسّی صفح 
o  کَ ثبلغغ ثشق پبک ًویؾًْذ ّسّدی هیٌیون ّ  هبکضیون , تْتبل , داسای لبثلیت ًوبیؼ ّ رخیشٍ همبدیش خبسی . 
o  سایگبى تٌظیوبت ًشم افضاسداسای  
o  َّلت دی عی 24ّلت هتٌبّة ّ  230تب  85تغزی  
o  سایگبى ّ هؾبّسٍ اهْصػ  ,پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-P     (ّلت  10 – 0ّ  آهپشهیلی  20تب  4) ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ 
PAX-DP  ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی     2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب

PAX-I     کیلْ ُشتض عشػت  34تب ( پشاکغیوتی ّ ؽفت اًکْدس, پیکبپ هغٌبعیغی )ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی پبلظ  
 PAX-T  تش ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویRTD   اعتبًذاسد ّ غیشاعتبًذاسد
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    3صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

PAX-P   آمزیکاطاخت  - تزانظمیتز با ًرًدی اطتاندارد پزًطض  –نشاندىنده   
 

o  ّلت  10 – 0یب  آهپشهیلی  20تب  0/4عیگٌبل ُبی اعتبًذاسد پشّعظ : ّسّدی . 
o  اًغویتشُبثشای عٌغْسّ تش( آهپشهیلی  50)ّلت  24ّلتبژ تحشیک  . 
o ؽذت ًْس لبثل تٌظین ثشای اعبق تبسیک یب ًْس هغتمین افتبةهیلیوتش ثب  14استفبع ًوبیؾگش ثب لن پٌح س 
o  غیشخغی عیگٌبلِبی ّسّدی لغؼَ ثشای  16داسای لبثلیت خغی عبصی عیگٌبل ّسّدی سا تب 
o  داسای فیلتش دیدیتبل ّ لبثل ثشًبهَ سیضی ثشای حزف ًْیض ّسّدی 
o  ثشای ػولکشد صفش کي  لبثل ثشًبهَ سیضی( تشهیٌبل)ّ عَ ّسّدی دیدیتبل اصسّی پبًل لیذ ُبی فبًکؾي دّ کداسای

, تؼْیض ؽذت ًْس ؽت ّ سّص , سیغت االسم ُب  ,سیغت ّ تْتبالیضس, تؼْیض ًوبیؼ , پشیٌت , تٌظین افغت یب 
   .......  ّ  لفل کشدى صفحَ کلیذ

o  سلن 9لبثلیت هحبعجَ تْتبالیضس تب   
o  اًذاصٍ گیشی ثب سّؽٌبئی اصپؾت   همذاسّاحذ ًوبیؼ
o  لبثل ًوبیؼ سّی صفحَ لبثل ثشًبهَ سیضی سلَ یب تشاًضیغتْس  4یب  2کبست عت پْیٌت اًتخبثی ثب داسای ّ  
o  پشّفیجبط  هبد ثبط , دیْایظ ًت , عبدٍ  هتيثب پشّتکل ُبی کبست اًتخبثی استجبط عشیبل داسای ّ  
o اص عشیك استجبط عشیبل   یوبتتٌظیت تغییش توبم لبثل
o  ( آهپشهیلی  20تب  4ّ  20تب  0ّلت ّ  10تب  0)اًبلْگ خشّخی کبست اًتخبثی داسای
o   َداسای پْؽؼ ثب  هؾخصNEMA - 4X ( یبIP65   )دسلغوت سّی پبًل  
o داسای اعتبًذاسد ُبیUL  ّCSA  ثَ ؽوبسٍ ُبی  آهشیکبEI79259, UL101-1, CSA22.2-No.1010-1  
o  

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 

o  داسای لبثلیت کبلیجشاعیْى ثب اػوبل عیگٌبل یب اصسّی صفحَ کلیذ 
o  ّسّدی کَ ثبلغغ ثشق پبک ًویؾًْذ هیٌیون ّ  هبکضیون , تْتبل , داسای لبثلیت ًوبیؼ ّ رخیشٍ همبدیش خبسی . 
o  سایگبى تٌظیوبت ًشم افضاسداسای  
o  َّلت دی عی 24تٌبّة ّ ّلت م 230تب  85تغزی  
o هؾبّسٍ ّ اهْصػ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی ,  داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-S      ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی لْدعل ّ اعتشیي گیح
PAX-DP  اثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی   ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ ق  2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب

PAX-I     کیلْ ُشتض عشػت  34تب ( پشاکغیوتی ّ ؽفت اًکْدس, پیکبپ هغٌبعیغی )ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی پبلظ  
 PAX-T   ّ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپلRTD   اعتبًذاسد ّ غیشاعتبًذاسد
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    4صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

PAX-DP   آمزیکاطاخت  - ًرًدی اطتاندارد پزًطض  2  میتز باتزانض –نشاندىنده   
 

o  ّلت 10 – 0یب  آهپشهیلی  20تب  0/4ػذد عیگٌبل ُبی اعتبًذاسد پشّعظ  2: ّسّدی. 
o  ًْع هؼبدلَ سیبضی ثشای تؼشیف عیگٌبل خشّخی ثشاعبط ّسّدی ُبی یک ّ دّ   4لبثلیت تؼشیف 
o  تشاًغویتشُبثشای عٌغْسّ ( آهپشهیلی  50)ّلت  24ّلتبژ تحشیک  . 
o ؽذت ًْس لبثل تٌظین ثشای اعبق تبسیک یب ًْس هغتمین افتبةهیلیوتش ثب  14استفبع ًوبیؾگش ثب سلن  پٌح 
o  غیشخغیعیگٌبلِبی ّسّدی لغؼَ ثشای  16عیگٌبل ّسّدی سا تب ُشدّداسای لبثلیت خغی عبصی 
o  داسای لبثلیت ػولکشد ّسّدی ُب ثصْست سیؾَ هدزّس  (Square Root   )    
o  ثشای ػولکشد صفش کي  لبثل ثشًبهَ سیضی( تشهیٌبل)ّ عَ ّسّدی دیدیتبل اصسّی پبًل دّ کلیذ ُبی فبًکؾي داسای

, تؼْیض ؽذت ًْس ؽت ّ سّص , سیغت االسم ُب  ,سیغت ّ تْتبالیضس, تؼْیض ًوبیؼ , پشیٌت , تٌظین افغت یب 
 .......ّ  لفل کشدى صفحَ کلیذ

o ثشًبهَ سیضی ثشای حزف ًْیض ّسّدی  داسای فیلتش دیدیتبل ّ لبثل 
o  سلن 9لبثلیت هحبعجَ تْتبالیضس تب   
o  اًذاصٍ گیشی ثب سّؽٌبئی اصپؾت   همذاسّاحذ ًوبیؼ
o  لبثل ًوبیؼ سّی صفحَ لبثل ثشًبهَ سیضی سلَ یب تشاًضیغتْس  4یب  2کبست عت پْیٌت اًتخبثی ثب داسای ّ  
o  پشّفیجبط  هبد ثبط , دیْایظ ًت , عبدٍ  هتيای ثب پشّتکل ٍکبست اًتخبثی استجبط عشیبل داسای ّ  
o اص عشیك استجبط عشیبل   تٌظیوبتیت تغییش توبم لبثل
o  ( آهپشهیلی  20تب  4ّ  20تب  0ّلت ّ  10تب  0)اًبلْگ خشّخی کبست اًتخبثی داسای
o   َداسای پْؽؼ ثب  هؾخصNEMA - 4X ( یبIP65   )دسلغوت سّی پبًل  
o داسای اعتبًذاسد ُبیUL  ّCSA  ثَ ؽوبسٍ ُبی  آهشیکبEI79259, UL101-1, CSA22.2-No.1010-1  
o  

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 

o  داسای لبثلیت کبلیجشاعیْى ثب اػوبل عیگٌبل یب اصسّی صفحَ کلیذ 
o  ق پبک ًویؾًْذّسّدی کَ ثبلغغ ثش هیٌیون ّ  هبکضیون , تْتبل , داسای لبثلیت ًوبیؼ ّ رخیشٍ همبدیش خبسی . 
o  سایگبى تٌظیوبت ًشم افضاسداسای  
o  َّلت دی عی 24ّلت هتٌبّة ّ  230تب  85تغزی  
o هؾبّسٍ ّ اهْصػ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی ,  داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-S    یح  ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی لْدعل ّ اعتشیي گ
PAX-DP  ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی     2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب

PAX-I     کیلْ ُشتض عشػت  34تب ( پشاکغیوتی ّ ؽفت اًکْدس, پیکبپ هغٌبعیغی )ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی پبلظ  
 PAX-T  ْکْپل ّ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی اًْاع تشهRTD   اعتبًذاسد ّ غیشاعتبًذاسد
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    5صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

PAX-T   آمزیکاطاخت   -تزانظمیتز با ًرًدی انٌاع تزمٌکٌپل ًتزمٌرسیظتانض  –نشاندىنده   
 

o  اًْاع تشهْکْپل ُبی اعتبًذاس: ّسّدیITS-90  ّASTM-E988-90  
o  اًْاع : ّسّدیRTD  (2  ّ3  ّ4 َعیو ) اعتبًذاسدIEC751 (= 0.00385α)  , Ω100   ّ Ω120  ّ Ω10  
o  ( هیلی ّلت  65تب  -10) اًْاع تشهْکْپل ُب : ّسّدیّRTD   ( Ω400 ّ  Ω25 سًح  )16ُبی غیش اعتبًذاسد دس 

 ًمغَ لبثل تؼشیف ّ خغی عبصی ُغتٌذ
o داسای فیلتش دیدیتبل ّ لبثل ثشًبهَ سیضی ثشای حزف ًْیض ّسّدی 
o دسخَ حشاست –اسای تْتبالیضس صهبى د    
o  اًذاصٍ گیشی ثب سّؽٌبئی اصپؾت  همذاسّاحذ ًوبیؼ ,   ؽذٍ ثش اعبط دسخَ فبسًِبیت ّ یب عبًتیگشادهمیبط 
o  هگبٍ اُن    20اهپذاًظ ّسّدی 
o  تحشیکRTD   هیکشّآهپش ثشای  165ثب خشیبى Ω100  ّ2.6   هیلی آهپش ثشای  Ω10  
o ی اعبق تبسیک یب ًْس هغتمین افتبةؽذت ًْس لبثل تٌظین ثشاهیلیوتش ثب  14استفبع ًوبیؾگش ثب سلن  پٌح 
o  ثشای ػولکشد صفش کي  لبثل ثشًبهَ سیضی( تشهیٌبل)ّ عَ ّسّدی دیدیتبل اصسّی پبًل دّ کلیذ ُبی فبًکؾي داسای

, تؼْیض ؽذت ًْس ؽت ّ سّص , سیغت االسم ُب  ,سیغت ّ تْتبالیضس, تؼْیض ًوبیؼ , پشیٌت , تٌظین افغت یب 
   ...  ....ّ  لفل کشدى صفحَ کلیذ

o  لبثل ًوبیؼ سّی صفحَ لبثل ثشًبهَ سیضی سلَ یب تشاًضیغتْس  4یب  2کبست عت پْیٌت اًتخبثی ثب داسای ّ  
o  پشّفیجبط  هبد ثبط , دیْایظ ًت , عبدٍ  هتيثب پشّتکل ُبی کبست اًتخبثی استجبط عشیبل داسای ّ  
o اص عشیك استجبط عشیبل   تٌظیوبتیت تغییش توبم لبثل
o  ( آهپشهیلی  20تب  4ّ  20تب  0ّلت ّ  10تب  0)اًبلْگ خشّخی ًتخبثی کبست اداسای
o   َداسای پْؽؼ ثب  هؾخصNEMA - 4X ( یبIP65   )دسلغوت سّی پبًل  
o داسای اعتبًذاسد ُبیUL  ّCSA  ثَ ؽوبسٍ ُبی  آهشیکبEI79259, UL101-1, CSA22.2-No.1010-1  

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

o  داسای لبثلیت کبلیجشاعیْى ثب اػوبل عیگٌبل یب اصسّی صفحَ کلیذ 
o  ّسّدی کَ ثبلغغ ثشق پبک ًویؾًْذ هیٌیون ّ  هبکضیون , تْتبل , داسای لبثلیت ًوبیؼ ّ رخیشٍ همبدیش خبسی . 
o  سایگبىکبًفیگْسیؾي  ًشم افضاسداسای  
o  َّلت دی عی 24ّلت هتٌبّة ّ  230تب  85تغزی  
o هؾبّسٍ ّ اهْصػ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی ,  اٌُوبی فبسعیداسای کتبة س 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-P     (ّلت  10 – 0ّ  آهپشهیلی  20تب  4) ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ 
PAX-DP  لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی    ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ  2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّ

PAX-I     کیلْ ُشتض عشػت  34تب ( پشاکغیوتی ّ ؽفت اًکْدس, پیکبپ هغٌبعیغی )ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی پبلظ  
 PAX-S      ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی لْدعل ّ اعتشیي گیح
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PAX-I   آمزیکاطاخت   -ت انکٌدر دًطزفو تزانظمیتز با ًرًدی پالض ً شف –نشاندىنده   
 

o 34تب   پیکبپ هغٌبعیغی ّ ؽفت اًکْدس, پشاکغیوتی عْئیچ , کٌتبکت عْئیچ : ّسّدی KHz  . 
o دّّسّدی :ّسّدی A ّB   َثب حغبعیت اص( هثجت هٌفی ّ هکبى عٌدی)ثشای عٌدؼ دّعشفmv 200 30تب V   
o دّّسّدی :ّسّدی A ّB   عتمل ثکبسگشفتَ ؽًْذ هیتْاًٌذ ثَ ػٌْاى دّ کبًتش م 
o  داسای فیلتش دیدیتبل ّ لبثل ثشًبهَ سیضی ثشای حزف ًْیض ّسّدی 
o  داسای هحبفظت دسثشاثشاتصبل کْتبٍ ( آهپشهیلی  100)دی عی ّلت  12ؽفت اًکْدس ّلتبژ تحشیک . 
o  افتبةؽذت ًْس لبثل تٌظین ثشای اعبق تبسیک یب ًْس هغتمین هیلیوتش ثب  14استفبع ًوبیؾگش ثب سلن ؽؼ 
o  عشػت عٌدی ّ دثی عٌدی غیشخغی لغؼَ ثشای  10داسای لبثلیت خغی عبصی عیگٌبل ّسّدی سا تب   
o  ثشای ػولکشد صفش کي  لبثل ثشًبهَ سیضی( تشهیٌبل)ّ عَ ّسّدی دیدیتبل اصسّی پبًل کلیذ ُبی فبًکؾي  عَداسای

تؼْیض ؽذت ًْس ؽت ّ , السم ُب سیغت ا ,تْتبالیضسّ ؽشّع سیغت , تؼْیض ًوبیؼ , پشیٌت , صفحَ ًوبیؼ 
   .......  ّ  لفل کشدى صفحَ کلیذ, سّص 

o  سلن 9لبثلیت هحبعجَ تْتبالیضس تب   
o  لبثل ًوبیؼ سّی صفحَ لبثل ثشًبهَ سیضی ( لچ داس)سلَ یب تشاًضیغتْس  4یب  2کبست عت پْیٌت اًتخبثی ثب داسای ّ  
o  پشّفیجبط  هبد ثبط , دیْایظ ًت , عبدٍ  تيمثب پشّتکل ُبی کبست اًتخبثی استجبط عشیبل داسای ّ  
o اص عشیك استجبط عشیبل   تٌظیوبتیت تغییش توبم لبثل
o  ( آهپشهیلی  20تب  4ّ  20تب  0ّلت ّ  10تب  0)اًبلْگ خشّخی کبست اًتخبثی داسای
o   َداسای پْؽؼ ثب  هؾخصNEMA - 4X ( یبIP65   )دسلغوت سّی پبًل  
o داسای اعتبًذاسد ُبیUL  ّCSA  ثَ ؽوبسٍ ُبی  آهشیکبEI79259, UL101-1, CSA22.2-No.1010-1  

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

o  داسای لبثلیت کبلیجشاعیْى عشػت ثب اػوبل لغبسپبلظ ُب یب اصسّی صفحَ کلیذ 
o  الغغ ثشق پبک ًویؾًْذّسّدی کَ ة هیٌیون ّ  هبکضیون , تْتبل , داسای لبثلیت ًوبیؼ ّ رخیشٍ همبدیش خبسی . 
o  سایگبى تٌظیوبت ًشم افضاسداسای  
o  َّلت دی عی 24ّلت هتٌبّة ّ  230تب  85تغزی  
o اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی ,  داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-P    (ّلت  10 – 0ّ  آهپشهیلی  20تب  4) تبًذاسد پشّعظ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی عیگٌبل اط 
PAX-DP  ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی     2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب
PAX-S      ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی لْدعل ّ اعتشیي گیح  

 PAX-T  ل ّ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپRTD  اعتبًذاسد ّ غیشاعتبًذاسد

  

 
 

 
 

 

mailto:info@kadcontrols.com
mailto:info@kadcontrols.com
http://www.kadcontrols.com/


 

---KadIndustrialControl--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
support :  info@kadcontrols.com                            Tel/Fax    : +98 (021) 66901138, 9                                                                  

           

 

 

www.kadcontrols.com  

 

  :تلفي 66901138-9 (021) -----------------------------------

 

کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    7صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

T48     کنتزلز حزارتPID (Heat-Cool   )ً با ًرًدی انٌاع تزمٌکٌپلRTD-       طاخت آمزیکا
 

o اًْاع تشهْکْپل ُبی  : ّسّدیT ّ E ّ J ّK  ّR   ّS ّB  ّN   لبثل (  56تب  5هٌِبی ) ّ هیلی ّلت خغی
 هگبٍ اُن 20ی اهپذاًظ ّسّد. اًتخبة تْعظ ثشًبهَ

o  اًْاع : ّسّدیRTD  (2  ّ3 َعیو )PT100   ّ(= 0.00385α)   ّ(= 0.00392α)    همبّت خغی ّ Ω1   تب Ω320   
o  داسای خجشاى عبصی خغبی اتصبل عشد(Cold Junction Comp. ) دسخَ عبًتیگشاد 1ثب خغبی کوتش اص.  
o  خشیبى ُیتشّ , دسصذ خشّخی , ُبی عت پْیٌت داسای ًوبیؼ ُوضهبى همذاسدسخَ حشاست  ّ یکی اص پبساهتش .. 
o  داسای ًوبیؼ ّضؼیت خشّخی ُب ّ االسم ُب  . 
o  سًح % 0.3داسای خغبی ًوبیؼ ثِتشاص 
o  تحشیکRTD   هیکشّآهپش ثشای  150ثب خشیبى Ω100  ّ2.6   هیلی آهپش ثشای  Ω10  
o  دعتی اتْهبت , ثشًبهَ سیضی  لفل, سیغت االسم , اًتخبة عت پْیٌت ثشای ّسّدی دیدیتبل  یکداسای ّ....... 
o  عت پْیٌت لبثل اًتخبة اص سّی پبًل یب اصعشیك ّسّدی دیدیتبل یب اص پْست عشیبل  2داسای لبثلیت تؼشیف     
o  اهکبى عَ خشّخی دیدیتبل داسای ( سلَ یبSSR  یبTriac   )خشّخی ّ یب دّ االسم ّ یک خشّخی 2آالسم ّ یک. 
o  َلغغ خشیبى ُیتش, داخل ّ خبسج ثبًذ, اًحشاف, هیٌیوْم, سیضی ثشای هبکضیون آالسم ُب لبثل ثشًبه ّ. 
o  ( هیلی آهپش هتٌبّة اص تشاًظ خشیبى  100) داسای اهکبى هبًیتْسکشدى خشیبى ُیتش 
o  (آهپشهیلی  20تب  4 یب  20تب  0)داسای اهکبى عت پْیٌت سیوْت    
o  پْست ثب استجبط عشیبل اهکبى داسایRS485 , ثب ًشم افضاس تٌظیوبت 9600تب  300ثبدسیت  99 -0ادسط .   
o  ثؼٌْاى عیگٌبل کٌتشل یب  (آهپشهیلی  20تب  4ّ  20تب  0ّلت ّ  10تب  0)اًبلْگ خشّخی  2اهکبى یک یب داسای

 ( Re-transmission) دسخَ حشاست 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     

o   َداسای پْؽؼ ثب  هؾخصNEMA - 4X ( یبIP65   )دسلغوت سّی پبًل  
o داسای اعتبًذاسد ُبیUL   ٍثَ ؽوبس E156876 (M) 

o  داسای لبثلیت تٌظین ضشایتPID   ثصْست خْدکبس (Auto-Tune  ) 
o  سایگبى تٌظیوبت ًشم افضاسداسای  
o  َّلت هتٌبّة  24یب  ّلت دی عی  36-18 ّلت هتٌبّة یب  250تب  85تغزی  
o هؾبّسٍ ّ اهْصػ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , سعی داسای کتبة ساٌُوبی فب 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-T   ّ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپلRTD   اعتبًذاسد ّ غیشاعتبًذاسد
P48 کٌتشلشPID  ثب ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّخشّخی (Heat-Cool ) , ّ پْست عشیبل    خشّخی اًبلْگ

DLC   دّثل کٌتشلشPID  لبثل ًصت سّی سیل ّ داسای پْست عشیبلRS485  پشّتکل هبدثبط ّ .
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P48    کنتزلز پزًطضPID (Heat-Cool   ) یا(On-Off -   )     طاخت آمزیکا
 

o هیلی آهپش  20 – 4هیلی آهپش یب  20 – 0ّلت یب  10 – 0 عیگٌبل :ّسّدی 
o  اُن ثشای ّسّدی خشیبى  10ّسّدی یک هگب اُن ثشای ّسّدی ّلتبژ ّ اهپذاًظ . 
o  همذاس اًحشاف  , دسصذ خشّخی , داسای ًوبیؼ ُوضهبى همذاسپشّعظ ّ یکی اص پبساهتش ُبی عت پْیٌت ّ 
o  داسای ًوبیؼ ّضؼیت خشّخی ُب ّ االسم ُب  . 
o  سًح % 0.3داسای خغبی ًوبیؼ ثِتشاص 
o  دعتی اتْهبت , لفل ثشًبهَ سیضی , سیغت االسم , اًتخبة عت پْیٌت ای ثشّسّدی دیدیتبل  یکداسای ّ....... 
o  عت پْیٌت لبثل اًتخبة اص سّی پبًل یب اصعشیك ّسّدی دیدیتبل یب اص پْست عشیبل  2داسای لبثلیت تؼشیف     
o  خشّخی ّ یب دّ االسم ّ یک خشّخی 2آالسم ّ اهکبى عَ سلَ خشّخی ثصْست یکداسای. 
o 3لَ ُبی خشّخی داسای سA 250  دسVAC  ّ100 ُضاسثبس ػولکشد ثب ثبسحذاکثش 
o  داخل ّ خبسج ثبًذ, اًحشاف ثبال ّ پبئیي , هیٌیوْم, آالسم ُب لبثل ثشًبهَ سیضی ثشای هبکضیون . 
o  (آهپشهیلی  20تب  4 یب  20تب  0)داسای اهکبى عت پْیٌت سیوْت    
o  پْست ثب استجبط عشیبل اهکبى داسایRS485 ,ثب ًشم افضاس تٌظیوبت 9600تب  300ثبدسیت  99 -0سط اد .   
o  ثؼٌْاى عیگٌبل کٌتشل یب  (آهپشهیلی  20تب  4ّ  20تب  0ّلت ّ  10تب  0)اًبلْگ خشّخی  2اهکبى یک یب داسای

 ( Re-transmission) همذاسپشّعظ 
o   َداسای پْؽؼ ثب  هؾخصNEMA - 4X ( یبIP65   )دسلغوت سّی پبًل  
o داسد ُبیداسای اعتبى  E156876, UL873, CSA 22.2 No. 24 

o  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                     

o  داسای لبثلیت تٌظین ضشایتPID   ثصْست خْدکبس (Auto-Tune  ) 
o  سایگبى تٌظیوبت ًشم افضاسداسای  
o  َّلت هتٌبّة  24یب  ّلت دی عی  36-18 ّلت هتٌبّة یب  250تب  85تغزی  
o هؾبّسٍ ّ اهْصػ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , ساٌُوبی فبسعی  داسای کتبة 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-T   ّ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپلRTD   اعتبًذاسد ّ غیشاعتبًذاسد
T48 کٌتشلشPID ّ حشاست ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپلRTD  ّخشّخی (Heat-Cool ) سّخی اًبلْگ ّ پْست عشیبل    ّخ

DLC   دّثل کٌتشلشPID  لبثل ًصت سّی سیل ّ داسای پْست عشیبلRS485  پشّتکل هبدثبط ّ .
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DLC   دًبل کنتزلز پزًطضPID (Heat-Cool  )   طاخت آمزیکا     -ًپزًفایل پذیز
 

o کٌتشل ثب صشفَ التصبدیسای چٌذ صّى داسای عبختوبى هبخْالس ّ لبثل تْعؼَ هخصْؿ پشّعظ ُبی دا  
o دّکبًبل هغتمل ثب ّسّدی ػوْهی ثشای اًْاع تشهْکْپل ّ اًْاع : ّسّدیRTD  ّلت یب 10 – 0ّ عیگٌبل ُبی 

 لبثل اًتخبة ثْعیلَ خآهپشهیلی ّلت  56تب  5ّ هٌِبی  آهپشهیلی  20 – 4یب  آهپشهیلی  20 – 0
o  لْپ هغتمل 2داسایPID  ثفشد کبُؼ  ثب الگْسیتن هٌحصشOvershoot  
o  لبثلیت کَ ّسّدیداسای ایيB   هیتْاًذ ثَ ػٌْاى سیوْت عت پْیٌت ثشای لْپA ثبؽذ. 
o ثشًبهَ پزیش ثؼٌْاى عت پْیٌت کٌتشلش (Ramp-Soak   ) 20ثب یک پشّفبیل تب Segment    
o  ُشکبًبل داسای فبًکؾي تجذیل هشثغ هدزّس (Square Root  ) (خشیبى ّ ّلتبژّسّدیِبی )ثشای فلْهتشی 
o  یب پبلظ ثب پٌِبی هتغیش( آهپشهیلی  20تب  0/4ّلت یب  10-0) ُشکبًبل داسای یک خشّخی هغتمل اًبلْگ . 
o  آًبلْگ ُبی خشّخی ثشًبهَ پزیشثؼٌْاى عیگٌبل کٌتشل ّ یب اسعبل همذاسپشّعظRe-transmission  
o  تشل دسکبسثشد ُبی خشّخی آالسم ثشًبهَ پزیشثؼٌْاى خشّخی دّم کي 2ُشکبًبل داسای(Heat-Cool) 
o  هگباُن ثشای تشهْکْپل 20اُن ثشای خشیبى ّ  10هگب اُن ثشای ّلتبژ ّ  1ُشکبًبل داسای اهپذاًظ ّسّدی 
o  ّاحذ ُبی خشّخی ّ پْست عشیبل هیجبؽذ , داسای ایضّالعیْى ًْسی ثیي کبًبل ُبی ّسّدی 
o  آهپشهیلی  200ّلت تب  24داسای ّلتبژ تحشیک عٌغْس  
o داخل ّ خبسج ثبًذ, اًحشاف ثبال ّ پبئیي , هیٌیوْم, هبکضیون سم ُب لبثل ثشًبهَ سیضی ثشای آال . 
o  پْست ثب استجبط عشیبل داسایRS485  , پشّتکل هبدثبط ّRTU   ّASCII  38400تب  300ثبدسیت     
o داسای اعتبًذاسد ُبی  E156876, UL873, CSA 22.2 No. 24  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
                           

 
 
 

 

o  داسای لبثلیت تٌظین ضشایتPID   ثصْست خْدکبس (Auto-Tune  ) 
o  ػذد  6داسایLED  االسم ُب ّ تٌظین خْدکبس, ثشای ًوبیؼ ّضؼیت خشّخی ُب 
o  استجبط    تٌظیوبتثشای  سایگبى ًشم افضاسداسای ّ 
o  َّلت هتٌبّة  24ّلت دی عی یب   36-18تغزی  
o  هؾبّسٍ ّ اهْصػ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , ساٌُوبی فبسعی داسای کتبة 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

PAX-T   ّ ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپلRTD اعتبًذاسد ّ غیشاعتبًذاسد  
PAX-P   (ّلت  10 – 0آهپش ّ  هیلی 20تب  4) ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ 

PAX-DP  ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی    2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب
T48 کٌتشلشPID ّ حشاست ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپلRTD  ّخشّخی (Heat-Cool )     ّخشّخی اًبلْگ ّ پْست عشیبل
P48 کٌتشلشPID ل اعتبًذاسد پشّعظ ّخشّخی ثب ّسّدی عیگٌب (Heat-Cool ) ,خشّخی اًبلْگ ّ پْست عشیبل .
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    10صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

IAMA     آمزیکاطاخت     -ًىٌشمند طیگنال انالٌگمبدل ً ایشًال تٌر طو راىو   
 

o 1ّلت یب  100ّ  50ّ  20ّ  10ّ (  5 -1)ّ 5ّ 2ّ 1هیلی ّلت یب  500ّ  200ّ  100ّ  50ّ  20: ّسّدی  ّ
 هیلی آهپش  100ّ  50ّ (  20  -4) ّ  20ّ  10ّ  5ّ  2

o  هیلی آهپش 20 – 4ّ  20 – 0ّ  1 – 0ّلت ّ یب  10 – 0ّ  5 -0: خشّخی 
o  خشّخی   -تغزیَ   -ّسّدی : داسای ایضّالعیْى کبهل ثیي عَ ّاحذ 
o  حبلت تجذیل لبثل اًتخبة ثْعیلَ دیپ عْئیچ ّ لبثل ًصت سّی سیل   103داسای 
o  هذل  (IAMA3535   )تجذیل عیگٌبل ّسّدی ثصْست خغی  ثشای 
o  هذل  (IAMA6262 )   ثشای تجذیل عیگٌبل ّسّدی ثصْست سیؾَ هدزّس (Square Root    ) 
o ثب لبثلیت ثشگؾت ثَ کبلیجشٍ کبسخبًَ. توبم سًح ُب دسکبسخبًَ کبلیجشٍ ؽذٍ اًذ ّ لبثل کبلیجشٍ هدذد دسهحل هیجبؽٌذ. 
o  ّ سًح  هبکضیون هیٌیوْم (Zero - Span )    لبثل تٌظین تْعظ اػوبل عیگٌبل ّ حشکت ُوضهبى دیپ عئْیچ 
o  َّلت هتٌبّة  24ّلت دی عی ّ  36تب  11تغزی  
o  0.1داسای دلت تجذیل ثِتشاص %   
o  ؽوبسٍ داسای اعتبًذاسدEI79259, UL101-1  

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o  28اثؼبد X 80 X 107   هیلیوتش 
o ایضّالعیْى ًْسی ّ تشاًغفشهشی ای داسKV1.5  ثیي عیگٌبل ّسّدی ّ خشّخی . 
o  داسایLED  عجض ّ لشهض چؾوک صى ّ فالؽش ثشای ًؾبًذادى ّضؼیت ػبدی یب خغبی عیگٌبل  
o  دسخَ عبًتیگشاد  65دسخَ تب ثبضبفَ  20دسخَ حشاست هحیظ کبس اص هٌِبی. 
o  ّصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى ام, پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: هْاسد صیش دسدعتشط هیجبؽٌذ , اصعشی ایضّالتْسُب ّ هجذل ُبی عیگٌبل لبثل ًصت سّی سیل 

 
IFMA  -  ساَُ ثب ّسّدی پبلظ  3ایضّالتْس(Hz 1 تبKHz  25 ) خشّخی ّ(20تب  4/  0 mA  ّ0  ّلت  10ّ  5تب   )
IRMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع  3 ایضّالتْسRTD ّخی آًبلْگ ّخش(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
ITMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّخشّخی آًبلْگ  3 ایضّالتْس(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
ITMS  -  سلَ عت پْیٌت 2ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس 
IAMS  - سلَ عت پْیٌت 2ٍ ثب ّسّدی اًبلْگ ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ ساٍ 4ایضّالتْس
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    11صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

IFMA     آمزیکاطاخت   -ىٌشمند فزکانض بو طیگنال انالٌگ   ًمبدل ًایشًال تٌرطو راىو   
 

o پیکبپ هغٌبعیغی ّ ؽفت اًکْدس, پشاکغیوتی عْئیچ , کٌتبکت عْئیچ  :ّسّدی (1Hz  25تبKHz   )لبثل اًتخبة 
 کیلْ اُن    33اهپذاًظ ّسّدی  . ثْعیلَ دیپ عْئیچ 

o  هیلی آهپش 20 – 4ّ  20 – 0ّلت ّ یب  10 – 0ّ  5 -0: خشّخی 
o  خشّخی   -تغزیَ   -ّسّدی : داسای ایضّالعیْى کبهل ثیي عَ ّاحذ 
o  لبثل ًصت سّی سیل داسای لبثلیت تؼییي فشکبًظ لغغ ّ فشکبًظ حذ اکثشثشای االسم 
o  ( آهپشهیلی  60)دی عی ّلت  12, فت اًکْدسیب عٌغْسػّلتبژ تحشیک 
o ثب لبثلیت ثشگؾت ثَ کبلیجشٍ کبسخبًَ. توبم سًح ُب دسکبسخبًَ کبلیجشٍ ؽذٍ اًذ ّ لبثل کبلیجشٍ هدذد دسهحل هیجبؽٌذ. 
o  َّلت دی عی   32تب  9تغزی (IFMA0035    ) ّ85   ّلت هتٌبّة     250تب (IFMA0065 )  
o َ0.1تشاص داسای دلت تجذیل ث %   
o  ؽوبسٍداسای اعتبًذاسد  #E137808, UL508    و CSA C22.2 No. 14 

 
 

  
 

                                     

 

o  28اثؼبد X 80 X 107   هیلیوتش 
o  500ایضّالعیْى ًْسی ّ تشاًغفشهشی داسای V  ثیي عیگٌبل ّسّدی ّ خشّخی . 
o  داسایLED   ثشًبهَ سیضیثشای ًؾبًذادى ّضؼیت ػبدی یب خغبی عیگٌبل ّ عجض ّ لشهض چؾوک صى ّ فالؽش 
o  دسخَ عبًتیگشاد  50دسخَ تب ثبضبفَ  0دسخَ حشاست هحیظ کبس اص. 
o  اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: اؽٌذ هْاسد صیش دسدعتشط هیت, اصعشی ایضّالتْسُب ّ هجذل ُبی عیگٌبل لبثل ًصت سّی سیل 

 
IAMA  -  حبلت تجذیل     103ساَُ ثب ّسّدی ّ خشّخی اًْاع سًح ُبی اًبلْگ ّ  3ایضّالتْس
IRMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع  3 ایضّالتْسRTD  ّخشّخی آًبلْگ(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
ITMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّخشّخی آًبلْگ  3 ایضّالتْس(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
ITMS  -  سلَ عت پْیٌت 2ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس 
IAMS  - سلَ عت پْیٌت 2ساَُ ثب ّسّدی اًبلْگ ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    12صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

ITMA     آمزیکاطاخت   -تزمٌکٌپل  باًرًدیىٌشمند ًمبدل ًایشًال تٌر طو راىو   
 

o اًْاع تشهْکْپل تیپ  : ّسّدیJ   ّK ّT    ّE  یب هیلی ّلت  لبثل اًتخبة ثْعیلَ دیپ عْیچ 
o  لبثلیت اًتخبة سًح ثْعیلَ دیپ عْئیچ 
o  داخلیآهپشهیلی آهپش لبثل اًتخبة ثْعیلَ ج 20 – 4هیلی آهپش یب  20 – 0ّلت  یب  10 – 0: خشّخی 
o ّخشّخی   -تغزیَ   -ّسّدی : العیْى کبهل ثیي عَ ّاحذ داسای ایض 
o لبثل ًصت سّی سیل 
o  داسای لبثلیت خجشاى عبصی دسخَ حشاستIce Point    
o     داسای اؽکبسعبصی لغغ تشهْکْپل ّ ُذایت خشّخی ثَ عوت کن یب صیبد 
o لبثلیت ثشگؾت ثَ کبلیجشٍ کبسخبًَ ثب. توبم سًح ُب دسکبسخبًَ کبلیجشٍ ؽذٍ اًذ ّ لبثل کبلیجشٍ هدذد دسهحل هیجبؽٌذ. 
o  ّ سًح  هبکضیون هیٌیوْم (Zero - Span )    لبثل تٌظین تْعظ اػوبل عیگٌبل ّ حشکت ُوضهبى دیپ عئْیچ 
o  َّلت دی عی  32تب  9تغزی 
o  ثیت 12ّ سصّلْؽي  % 0.075داسای دلت تجذیل ثِتشاص  
o  داسای اعتبًذاسد تبئیذ ّعبیل اًذاصٍ گیشیIEC 1010-1, EN 61010-1: 

 
 

 
 

o  28اثؼبد X 80 X 107   هیلیوتش 
o  ایضّالعیْى ًْسی ّ تشاًغفشهشی ثیي عیگٌبل ّسّدی ّ خشّخی داسای . 
o  داسایLED  عجض ّ لشهض چؾوک صى ّ فالؽش ثشای ًؾبًذادى ّضؼیت ػبدی یب خغبی عیگٌبل  
o  دسخَ عبًتیگشاد  75دسخَ تب ثبضبفَ  25دسخَ حشاست هحیظ کبس اص هٌِبی. 
o  اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: هْاسد صیش دسدعتشط هیجبؽٌذ , اصعشی ایضّالتْسُب ّ هجذل ُبی عیگٌبل لبثل ًصت سّی سیل 

 
IFMA  -  ساَُ ثب ّسّدی پبلظ  3ایضّالتْس(Hz 1 تبKHz  25 ) خشّخی ّ(20تب  4/  0 mA  ّ0  ّلت  10ّ  5تب   )
IRMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع  3 ایضّالتْسRTD  ّخشّخی آًبلْگ(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
IAMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع اًبلْگ ّ خشّخی  3 ایضّالتْس(20تب  4/  0ّ   1-0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
ITMS  -  سلَ عت پْیٌت 2دثبط ّ ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هب 4ایضّالتْس 
IAMS  - سلَ عت پْیٌت 2ساَُ ثب ّسّدی اًبلْگ ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    13صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

IRMA     باًرًدیىٌشمند ًمبدل ً ایشًال تٌر طو راىوRTD -      آمزیکاطاخت   
 

o اًْاع : ّسّدیRTD    ,PT100   2  ّ3  ّ4  لبثل , ّ یب همبّهت   0.00392ّ  0.00385عیوَ ثب ضشیت ُبی
 اًتخبة ثْعیلَ دیپ عْیچ 

o  لبثلیت اًتخبة سًح ثْعیلَ دیپ عْئیچ 
o  داخلیآهپشهیلی آهپش لبثل اًتخبة ثْعیلَ ج 20 – 4هیلی آهپش یب  20 – 0ّلت  یب  10 – 0: خشّخی 
o  خشّخی   -تغزیَ   -ّسّدی : داسای ایضّالعیْى کبهل ثیي عَ ّاحذ 
o  سیللبثل ًصت سّی 
o  
o     داسای اؽکبسعبصی لغغ عٌغْس ّ ُذایت خشّخی ثَ عوت کن یب صیبد 
o ثب لبثلیت ثشگؾت ثَ کبلیجشٍ کبسخبًَ. توبم سًح ُب دسکبسخبًَ کبلیجشٍ ؽذٍ اًذ ّ لبثل کبلیجشٍ هدذد دسهحل هیجبؽٌذ. 
o  ّ سًح  هبکضیون هیٌیوْم (Zero - Span )   هبى دیپ عئْیچ لبثل تٌظین تْعظ اػوبل عیگٌبل ّ حشکت ُوض 
o  َّلت دی عی  32تب  9تغزی 
o  ثیت 12ّ سصّلْؽي  % 0.075داسای دلت تجذیل ثِتشاص 
o  داسای اعتبًذاسد تبئیذ ّعبیل اًذاصٍ گیشیIEC 1010-1, EN 61010-1: 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

o  28اثؼبد X 80 X 107   هیلیوتش 
o  ایضّالعیْى ًْسی ّ تشاًغفشهشی ثیي عیگٌبل ّسّدی ّ خشّخیداسای  . 
o  داسایLED  عجض ّ لشهض چؾوک صى ّ فالؽش ثشای ًؾبًذادى ّضؼیت ػبدی یب خغبی عیگٌبل  
o  دسخَ عبًتیگشاد  75دسخَ تب ثبضبفَ  25دسخَ حشاست هحیظ کبس اص هٌِبی. 
o  اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: هْاسد صیش دسدعتشط هیجبؽٌذ , ًصت سّی سیل  اصعشی ایضّالتْسُب ّ هجذل ُبی عیگٌبل لبثل

 
IFMA  -  ساَُ ثب ّسّدی پبلظ  3ایضّالتْس(Hz 1 تبKHz  25 ) خشّخی ّ(20تب  4/  0 mA  ّ0  ّلت  10ّ  5تب   )
ITMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّخشّخی آًبلْگ  3 ایضّالتْس(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
IAMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع اًبلْگ ّ خشّخی  3 ّسایضّالت(20تب  4/  0ّ   1-0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
ITMS  -  سلَ عت پْیٌت 2ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس 
IAMS  - پْیٌت  سلَ عت2ساَُ ثب ّسّدی اًبلْگ ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    14صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

ITMS     آمزیکاطاخت    -درجو حزارت بو مادباصراىو  چيارمبدل ًایشًال تٌر   
 

o اًْاع تشهْکْپل تیپ : ّسّدیJ   ّK ّT    ّE  ّR   ّS  ّB   ّN  ّC    یب هیلی ّلت 
o اًْاع : ّسّدیRTD  440 – 0یب همبّهت خغی  672ّ  392ّ   385 تیپ  
o  پْست عشیبل    :خشّخیRS485   38400تب  300ّ ثبدسیت ثب پشّتکل هبدثبط  
o   (ثبسهمبّهتی)ّلت هتٌبّة  250ّلت دی عی یب  30آهپش دس  5 سلَ عت پْیٌت لبثل ثشًبهَ سیضی 2: خشّخی . 
o  خشّخی پْست عشیبل ّ سلَ ُبی   -تغزیَ   -ّسّدی : ّاحذ  چِبسداسای ایضّالعیْى کبهل ثیي 
o تٌظیوبت ًشم افضاسلبثل اًتخبة ثْعیلَ  ّسّدی ُب ّ خشّخی ُب ّ االسم ُب 
o لبثل ًصت سّی سیل 
o  ًوًَْ دسثبًیَ  15عشػت ًوًَْ ثشداسی 
o  خشاثی عٌغْس ّسّدی ّ تؼیي تبثیش اى سّی االسم ُب داسای اؽکبسعبصی     
o  توبم سًح ُب ّZero   ّSpan   هیجبؽٌذ تٌظیوبت ًشم افضاستْعظ دسکبسخبًَ کبلیجشٍ ؽذٍ اًذ ّ لبثل کبلیجشٍ هدذد .

 اهکبى پزیشاعت ًشم افضاسثشگؾت ثَ کبلیجشاعیْى کبسخبًَ تْعظ 
o  داسای لبثلیت خجشاى عبصی دسخَ حشاست عشد اتصبل 
o  َّلت هتٌبّة  24یب ّلت دی عی  36تب  18تغزی 
o  ثیت 16ّ سصّلْؽي  % 0.3داسای دلت تجذیل ثِتشاص  
o  داسای اعتبًذاسد تبئیذ ّعبیل اًذاصٍ گیشیIEC 1010-1, EN 61010-1:     وE179259, UL3101-1, CSA 

22.2 No. 1010-1 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

o  28اثؼبد X 80 X 107   هیلیوتش 
o  هٌجغ تغزیَ ّ پْست ایضّالعیْى ًْسی ّ تشاًغفشهشی ثیي عیگٌبل ّسّدی ّ خشّخی داسای ّRS485 . 
o  داسایLED  ی عیگٌبلعجض ّ لشهض چؾوک صى ّ فالؽش ثشای ًؾبًذادى ّضؼیت ػبدی یب خغب  
o  دسخَ عبًتیگشاد  65دسخَ تب ثبضبفَ  20دسخَ حشاست هحیظ کبس اص هٌِبی. 
o  اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: هْاسد صیش دسدعتشط هیجبؽٌذ , اصعشی ایضّالتْسُب ّ هجذل ُبی عیگٌبل لبثل ًصت سّی سیل 

 
IFMA  -  سّدی پبلظ ساَُ ثب ّ 3ایضّالتْس(Hz 1 تبKHz  25 ) خشّخی ّ(20تب  4/  0 mA  ّ0  ّلت  10ّ  5تب   )
IRMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع  3 ایضّالتْسRTD  ّخشّخی آًبلْگ(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
IAMA  - ساَُ ثب ّسّدی اًْاع اًبلْگ ّ خشّخی  3 ایضّالتْس(20تب  4/  0ّ   1-0 mA  ّ0 – 10  ّلت  )
ITMA  -  آًبلْگ ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ خشّخی  3ایضّالتْس(20تب  4/  0 mA  ّ0 – 10  ّلت) 
IAMS  - سلَ عت پْیٌت 2ساَُ ثب ّسّدی اًبلْگ ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    15صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

ICM4     طزیال پٌرت مبدلRS232   بوRS485 ًیاRS422 -   طاخت آمزیکا   
 

o  پْست عشیبل :  تجذیلRS232  َثَ  ًین دّپلکظ دّ عیو RS485  عیوَ  4ّ یب توبم دّپلکظRS422  
o   19200تب  9600داسای ثبد سیت  
o لبثل ًصت سّی سیل 
o  َهیلی آهپش  75ّ حذ اکثش ,ّلت دی عی  32تب  9تغزی 
o ُبی داسای اعتبًذاسدEN5502, EN 61000-4-6, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3 , EN 61000-4-2 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

o  25اثؼبد X 80 X 100   هیلیوتش 
o 3 داسای LED    ّ هٌجغ تغذیَ  دسیبفتثشای اسعبل ّ  
o  دسخَ عبًتیگشاد   50تب  0دسخَ حشاست هحیظ کبس اص. 
o  اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: هْاسد صیش دسدعتشط هیجبؽٌذ , ّ هشتجظ سیل اصعشی هجذل ُبی عیگٌبل لبثل ًصت سّی 

 
DLC   دّثل کٌتشلشPID  لبثل ًصت سّی سیل ّ داسای پْست عشیبلRS485  پشّتکل هبدثبط ّ .

ITMS -  سلَ عت پْیٌت 2ساَُ ثب ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس 
IAMS - سلَ عت پْیٌت2ّگ ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ ساَُ ثب ّسّدی اًبل 4ایضّالتْس 

CBPRO –  هجذل پْست عشیبلRS232  َثRS485    کبثلی  
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کنتزليای صنعتی کاد  

 19اص    16صفحَ    89سّسدیي فدس ثَ سّصؽذٍ

CBPRO   مبدل پٌرت طزیالRS232   بوRS485   طاخت آمزیکا     -کابلی
 

o  پْست عشیبل :  تجذیلRS232   َثَ  ًین دّپلکظ دّ عیوRS485   
o   19200 آصاد تب داسای ثبد سیت  
o  کبًکتْس داسایDB9  دسعشفRS232   
o  َاصعشف پْست تغزیRS232  هیلی اهپش  35ّلت ّ  12ّ یب تغزیَ خبسخی  
o  داسای اعتبًذاسدُبیIEC801-2 , EN 500082-1    وIEC801-3     وIEC801-4 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

o  89داسای اثؼبد X 34 هیلیوتش 
o  د دسخَ عبًتیگشا  50تب  0دسخَ حشاست هحیظ کبس اص. 
o  اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی , داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

 
: هْاسد صیش دسدعتشط هیجبؽٌذ , اصعشی هجذل ُبی عیگٌبل لبثل ًصت سّی سیل ّ هشتجظ 

 
DLC   دّثل کٌتشلشPID  لبثل ًصت سّی سیل ّ داسای پْست عشیبلRS485  پشّتکل هبدثبط ّ .

ITMS -  سلَ عت پْیٌت 2ّسّدی اًْاع تشهْکْپل ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ ساَُ ثب  4ایضّالتْس 
IAMS - سلَ عت پْیٌت2ساَُ ثب ّسّدی اًبلْگ ّ خشّخی عشیبل ثب پشّتکل هبدثبط ّ  4ایضّالتْس 
ICM4 –  هجذل پْست عشیبلRS232  َثRS485    یب ّRS422   سیلی   
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کنتزليای صنعتی کاد  
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RPG-B  آمزیکاطاخت    -پالض بزدًر 1200تا  10لو اس انداسه گیز فاص -شفت انکٌدر   
 

o  آهپشهیلی  250پبلظ ثب خشیبى حذ اکثش : خشّخی  (Sink  )  20تب KHz  . 
o  ثشای عٌدؼ دّعشفَ  یک لغبسپبلظ ثشای اًذاصٍ گیش یک عشفَ ّ دّ لغبسپبلظ : خشّخی 
o  (گشم هتش 0.27)لیوتشًیْتْى هی 2.7ّ گؾتبّسساٍ اًذاصی دّسثشدلیمَ  6000عشػت ؽفت  هبکضیون 
o  6063ثذًَ هؾکی ضذ خْسدگی ّ همبّم اص الْهیٌیْم داسای-T6    
o  َداسای ثبل ثیشیٌگ دّعشف ثغتABEC3   (هیلیوتش 9.5)ایٌح  8/3ّ لغش ؽفت 
o (اختیبسی)داسای کْپلیٌگ هخصْؿ کیلْ گشم ّ 9ثبس ػوْد ثشهحْس کیلْگشم ّ  4.5هحْس اهتذاد داسای تحول ثبس 
o دسخَ عبًتیگشاد  70تب  0اس دسخَ حشاست ک   
o  َ(اختیبسی)پیي  6ّ داسای کبًکتْس  ّلت دی عی 28تب  5تغزی 
o  (اًتخبثی) پبلظ ثشهیلیوتش 3یب  4, عبًتیوتش  40یب  30داسای چشخ اًذاصٍ گیشی عْل ثب هحیظ دلیك   
o اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی ,  داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 
o  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

 
RPG-C   َ10پبلظ ثشدّس تب  200تب  1اص ؽفت اًکْسد ّ اًذاصٍ گیشفبصلَ یک عشف KHz 

LE     هیلیوتش دلت   0.05هیلیوتش دّعشفَ ثب  1250اًذاصٍ گیش فبصلَ تب
PAX-I   کیلْ ُشتض عشػت  34تب ( عیوتی ّ ؽفت اًکْدسپشاک, پیکبپ هغٌبعیغی )ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی پبلظ
IFMA -  ساَُ ثب ّسّدی پبلظ  3ایضّالتْس(Hz 1 تبKHz  25 ) خشّخی ّ(20تب  4/  0 mA  ّ0  ّلت  10ّ  5تب   )

PAX-P    (ّلت  10 – 0ّ  آهپشهیلی  20تب  4) ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ 
PAX-DP ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی     2اًغویتش ثب ًؾبًذٌُذٍ تش
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کنتزليای صنعتی کاد  
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RPG-C    آمزیکاطاخت   -پالض بزدًر  200تا  1اس یکطزفو انداسه گیز فاصلو  -شفت انکٌدر   
 

o  آهپشهیلی  40پبلظ ثب خشیبى حذ اکثش لغبس: خشّخی  (Sink   ) 20تب KHz . 
o (گشم هتش 2)ًیْتْى هیلیوتش 21ّ گؾتبّسساٍ اًذاصی دّسثشدلیمَ  6000عشػت ؽفت  اکضیون م 
o  6063داسای ثذًَ ضذ خْسدگی ّ همبّم اص الْهیٌیْم-T6    
o  َداسای ثبل ثیشیٌگ دّعشف ثغتABEC3  (هیلیوتش 9.5)ایٌح  8/3ّ لغش ؽفت  
o  (اختیبسی)اسای کْپلیٌگ هخصْؿ کیلْگشم ّد 6.7ّ ػوْد ثشهحْس داسای تحول ثبساهتذاد هحْس 
o  دسخَ عبًتیگشاد  60تب  دسخَ  18هٌِبی دسخَ حشاست کبس   
o  َهحبفظت ؽذٍ دسلغت ُبی هخبلف ّلت دی عی  35تب  8تغزی 
o  ( اًتخبثی) هیلیوتش 2یب  1.5یک پبلظ ثشای , عبًتیوتش  40یب  30داسای چشخ اًذاصٍ گیشی عْل ثب هحیظ دلیك 
o اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی ,  سعیداسای کتبة ساٌُوبی فب 

   
 

 

 
 
 
 

: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ
RPG-B   20پبلظ ثشدّس  1200تب  10اص  عشفَیب دّؽفت اًکْسد ّ اًذاصٍ گیشفبصلَ یک KHz 

LE     هیلیوتش دلت 0.05هیلیوتش دّعشفَ ثب  1250اًذاصٍ گیش فبصلَ تب  
PAX-I  کیلْ ُشتض عشػت  34تب ( پشاکغیوتی ّ ؽفت اًکْدس, پیکبپ هغٌبعیغی )ؽبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی پبلظ ى
IFMA -  ساَُ ثب ّسّدی پبلظ  3ایضّالتْس(Hz 1 تبKHz  25 ) خشّخی ّ(20تب  4/  0 mA  ّ0  ّلت  10ّ  5تب   )

PAX-P   (ّلت  10 – 0ّ  آهپشهیلی  20تب  4)  ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ 
PAX-DP  ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی     2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب
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کنتزليای صنعتی کاد  
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LE     طاخت آمزیکا     -میلیمتز دقت  0.05ا بطزفو دًمیلیمتز  1250تا انداسه گیز فاصلو
 

o  هیلی آهپش  250ثب خشیبى حذ اکثش دّعشفَ  لغبسپبلظ : خشّخی (Sink   ) 125تب KHz . 
o  هتش دسثبًیَ  6خغی هبکضیون  عشػت هیلوتش ّ 0.9کبثل کؾؼ اصخٌظ اعتٌلظ اعتیل ثب پْؽؼ ًبیلْى ّ ضخبهت 
o  6063داسای ثذًَ ضذ خْسدگی ّ همبّم اص الْهیٌیْم-T6    
o  کؾؼ افمی  تؼذاد تضویي ؽذٍ ػولکشد یک هلیْى ثبس دسؽشایظ  
o  دسخَ عبًتیگشاد  85تب   0دسخَ حشاست کبس   
o  َهیلی آهپش  80ّ خشیبى حذ اکثش ّلت دی عی  28تب  5تغزی  
o اهْصػ ّ هؾبّسٍ سایگبى , پؾتیجبًی فٌی ,  داسای کتبة ساٌُوبی فبسعی 

      

 
: اصعبیش تْلیذات هشتجظ هْاسد صیش ًیضدسدعتشعٌذ

RPG-B  20پبلظ ثشدّس  1200تب  10یشفبصلَ یک یب دّعشفَ اص ؽفت اًکْسد ّ اًذاصٍ گ KHz  
PAX-I   کیلْ ُشتض عشػت  34تب ( پشاکغیوتی ّ ؽفت اًکْدس, پیکبپ هغٌبعیغی )ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی پبلظ
IFMA -  ساَُ ثب ّسّدی پبلظ  3ایضّالتْس(Hz 1 تبKHz  25 ) خشّخی ّ(20تب  4/  0 mA  ّ0  ّلت  10ّ  5تب)   

PAX-P    (ّلت  10 – 0هیلی آهپش ّ  20تب  4) ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ 
PAX-DP  ّسّدی عیگٌبل اعتبًذاسد پشّعظ ّ لبثلیت تؼشیف ًحٍْ هحبعجَ خشّخی     2ًؾبًذٌُذٍ تشاًغویتش ثب
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