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OTOMAT‹K S‹LO SEV‹YE ÖLÇER
VE S‹STEM OTOMASYONU

N‹Ç‹N YÜNEL TAM OTOMAT‹K S‹LO SEV‹YE ÖLÇER‹
KULLANIYORLAR?

YÜNEL OTOMAT‹K S‹LO SEV‹YE
ÖLÇER‹N ÇALIfiMA PRENS‹B‹

• Seviye ölçer iki bölümden oluflmaktad›r:

• Silo veya bunker üzerine yerlefltirilen
ölçüm ünitesi.

• ‹stedi¤iniz yere yerlefltirilen dijital
gösterge ünitesi.

• ‹ki tür kullan›m flekli vard›r. Elle
kumanda veya Otomatik ölçüm.
Elle kumanda ölçüm yap›laca¤›
zaman dijital gösterge ünitesi
üzerindeki start dü¤mesine basarak
gerçeklefltirilir. Otomatik ölçüm ise
ölçüm periyodunun dijital gösterge
ünitesi üzerinde istenilen bir zamana
ayarlanmas›yla yap›l›r.

• Silo veya bunkerinizin iste¤e ba¤l›
olarak dolu veya bofl olan miktar›n›
ölçecek özel flerit ucundaki a¤›rl›kla
silo içindeki malzemenize kadar iner.
A¤›rl›k, bu malzemeye de¤er ve de¤er
de¤mez tekrar yukar› ç›karak stand-
by durumuna geçer. Sistem bir
sonraki kullan›ma kadar son okudu¤u
de¤eri ekranda göstererek haz›r
vaziyette bekler.

• Özel flerit afla¤› inerken sistemdeki
elektronik alg›lay›c›lar›n verdi¤i
sinyaller dijital gösterge ünitesinde
ölçüme çevrilerek an›nda seviye
ölçümü yap›l›r ve görüntülenir.

KATI VE SIVI HER TÜR MALZEMEN‹N
DEPOLANIP KULLANILDI⁄I S‹LO VE

BUNKERLERE SAH‹P TES‹SLER

• Hiçbir iflçilik-iflgücü gerektirmeden,
istenilen her anda, arzu edilen her hangi
bir yerden kontrol edilen, çok uzaktaki
silolara dahi uygulanabilen, üstün
teknolojiye sahip bir sistemdir.

• Silo içerisindeki malzemelerin seviyesini
10cm.’lik bir hassasiyetle, hem otomatik
olarak hem de elle kumanda ederek,
dijital göstergesinde tespitinizi yaparak
ölçebilirsiniz.

• Silonun ne kadar dolu veya ne kadar
bofl oldu¤unu istedi¤iniz anda takip
edebilir, otomasyona ba¤layabilirsiniz.

• ‹sterseniz silonuzu otomatik olarak
doldurur ve dolum bitince beslemeyi
keser. Bu ifllemi silonuzun boflald›¤›n›
gördü¤ü anda, besleme hatt›n›z›
çal›flt›rarak da bafllatabilir.

YÜNEL OTOMAT‹K S‹LO SEV‹YE ÖLÇER’‹N
ÜSTÜNLÜKLER‹

• Vakum, bas›nç ve yüksek s›cakl›ktan etkilenmez.

• Silo içindeki kat› veya s›v› malzemenin yap›flma veya
s›vanmas› neticesinde otomatik silo seviye ölçer’in
hassasiyetinin bozulmas› söz konusu de¤ildir.

• Tozlu ve mikronize parçac›kl› ortamlarda dahi çal›fl›r.

• ‹malatç› garantimiz ile yedek parça veya bak›m
servisleri her an hizmetinizdedir.

• Seviye ölçer, iflletmelerin en sorunlu çal›flma flartlar›
alt›nda da kendisini y›llarca koruyacak ve hizmet
edecek flekilde dizayn edilmifltir.
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OTOMAT‹K S‹LO SEV‹YE ÖLÇER
VE S‹STEM OTOMASYONU

YÜNEL OTOMAT‹K S‹LO SEV‹YE ÖLÇER‹N
TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

ÖLÇÜM ÜN‹TES‹

• Montaj : Aluminyum Flanfl, PN16
• Çal›flma S›cakl›¤› : -20°C + 95°C(Opsiyonel Bir Ba¤lant› Sistemi ile

   bu s›cakl›k +350 °C ‘ye ç›kabilir.)
• Besleme Gerilimi : 380 VAC (3 faz) 50-60 Hz
• Hassasiyet : 99,90 metrede 10 cm.(+/-%0.1)
• Ölçüm Mesafesi :  0,1 m ile 99,9 m. aras›
• Kapak :  Fiber - glass
• Gövde : Alüminyum döküm IP 54

ELEKTRON‹K D‹J‹TAL GÖSTERGE ÜN‹TES‹

• Muhafaza : IP 54

• Besleme Gerilimi : 220 VAC, 50-60 Hz.

• Çal›flma s›cakl›¤› :-20°C + 70°C

• Ölçüm bafllama metodu: Anl›k kontak – 12 V DC

(otomatik veya manüel)

• Dijital display ile ölçülen seviye de¤eri her an

görüntülenmektedir.

• 4-20 mAmp Analog ç›k›fl› vard›r.

• PLC’ ye ba¤lanabilir.

• Ölçüm periyodu dakika mertebesinde ayarlanabilir.

• Silonun doldu¤unu veya boflald›¤›n› bildiren alarm

sistemi mevcuttur.

• Minimum silo seviye gösterimi ve a¤›rl›k + flerit

güvenli¤i sa¤lanmaktad›r.

• fierit kopmas› veya tak›lmas› durumunda uyar›da

bulunur ve olas› bir hatay› engellemek için sistemi

otomatik olarak durdurur.

• Çal›flma periyodu enerji kesintisinden etkilenmez.




