
 

APP 100-01یمافوق صوتفعال  پيزوالکتريک هایمبدل
     برای اند در نظر گرفته شده

تحريک به يک سيگنال صوتی، انتشار آن به محيط گازی و معکوس  یبرای تبديل سيگنال الکتريکی پالس -
 .تبديل سيگنال صوتی دريافت به يک سيگنال الکتريکی

 .هی شوند استفاده در متر التراسونيک گاز طبيعی و هوا
 

آنرا  .کرد استفاده  GOST 5542  را می توان در يک محيط گاز طبيعی با توجه به AMS 100-01 تبديل
 : برای آن. شودحذف می   حامل جريانقطعات  هنفوذ محيط گاز ب که کردعملکرد طراحی در چنين  می توان

 
- APP100-01 با يک کپسول مهر و موم شده ساخته شده از کاپرولون قرار گيرد، و کپسول تبديل  بايد در

 ؛ کرده شود پور درزگير
 

درجه حرارت باال و يا چسب اپوکسی با درجه محدوده حرارت حداقل  هایدرزگيربا  APPهای ترمينال بايد -
 .ونددرجه سانتی گراد مهر و موم ش 200تا  60از منهای 
در محيط صوتی  یافزايش بهره وری تبديل الکتريکمی شود که آن استفاده  یمواد تبديل ساختدر  همچنين
  .را فراهم ميکند گازي

 .ممنوع استبخار بنزين و ديزل  آن با استفاده
 .ی استتبديل پالسرژيم کار 

  .ستني بازيابی و تعميرقابل  محصول APP 100-01 تبديل

 .دنمی شودر جريان نصب   .دنانتخاب شده عرضه می شو مشخصاتها در جفت با  تبديل
 0.2( محدوده پايهدر است، ميلی متر  18آن  قطر داخلی که در يک لوله اندازه گيری پرتو افکنجفت  انتخاب

  .به انجام می رسد ميلی متر) ±160 
 .سال است 15طول عمر 

 

 :APP100-01 مشخصات
 با دامنه طب تنها پالس پروب هنگام خروجی سيگنال ارزش اسمی دامنه نيم موج اول مثبت  •
 mV 9                                                          ولت  45 در منفی •
 سانتی گراد   5+/ 50‐               عملياتی درجه حرارت  •
  mV ± 1                                    حد مجاز مطلق خطا •
 picofarad 30 ± 200     مبدل فعالپيزوعنصر ظرفيت الکتريکی  •
 کيلوهرتز 95-115        ری فرکانس رزونانس کا •
 اتمسفر 2تا           یفشار کار •
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