
  IDS-A100مشخصات درایور گاز آمونیاك مدل 

احتیاطات نگهداری :

از اعمال هرگونه موارد شوك زا نظیر ضربه ، تكان های شدید،نصب به  صورت آویز،نصب در مسیر مواد حرارت زا و رطوبت زا،قرار

دادن در معرض مواد شیمیایی ضد عفونی و بخار های غلیظ آمونیاك،الكل و تینر خودداری نمایید .

هنگام شستشوی محیط ابتدا سنسور را از محل اتصال جدا و در یك محیط خشك و تمیز نگهداری نموده و پس از پایان شستشو و خشك 

  شدن محیط نسبت به نصب مجدد سنسور اقدام نمایید . در طی دوره چنانچه محل تشخیص گاز  سنسور  توسط گرد و غبار موجود 

در محیط گرفته شده باشد ، توسط یك برس نرم و تمیز نسبت به تمیز کردن محل اقدام نمایید .

طریقه نصب و استفاده :

80ابتدا سنسور را در محل مورد نظر( ترجیحا در یك مكان محكم و ثابت ( ستون یا دیوار ) ) و در ارتفاع  بین  -  سانتی متر از  40

سطح زمین نصب نموده و سیم ها را طبق الگوی موجود  در راهنمای اتصال وصل نمایید .

جهت سیم های تغذیه شامل + و - بهتر است در فواصل طوالنی  از سیم های چند رشته یا ضخیم استفاده شود تا باعث افت ولتاژ در 

سنسور نشود . جهت اتصال سنسور به دستگاه اتوماسیون می توان از ترمینال خروجی که برروی سنسور مشخص شده استفاده نمود

که در این صورت خروجی ولتاژ دستگاه متناسب با میزان گاز آمونیاك موجود در محیط خواهد بود و از رابطه زیر بدست خواهد 

آمد :         
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نمودار خروجی نسبت به غلظت گاز

مدل قطعه

ولتاژ خروجی

گاز هدف

0.1-10 VDC

تغذیه

ولتاژ آفست

ماکزیمم جریان خروجی

IDS-A100

آمونیاك

12 -30  VDC  0.4w

0.1 VDC

20 ma

0 - 99 PPM

0 - 50 PPMغلظت قابل ارسال

غلظت قابل نمایش

10 minتایم اولیه راه اندازی

جدول مشخصات

AMMONIA SENSOR

-خروجی+

الگوی اتصال

محل تشخیص گاز توسط سنسور
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