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معرفی شرکت پارس الکترونیک کیش

شــرکت دانــش بنیــان پــارس الکترونیــک کیــش بــه عنــوان یکــی از اولیــن و بزرگتریــن 
ســازندگان تجهیــزات ابزاردقیــق و کنتــرل از جملــه انــواع ترانســمیترهای دمــا ، 
فشــار و اختــاف فشــار مبتنــی بــر پروتــکل HART ، پوزیشــنر هــای شــیرهای کنتــرل 
ــیاالت ،  ــان س ــات و جری ــطح مایع ــار، س ــا ، فش ــای دم ــوئیچ ه ــاری ، س ــی و روت خط
 HART ترانســمیترهای گاز هــای هیدروکربنــی و اکســیژن ، انــواع پروکســی ســویچ هــا و
ــه پرســنل خــود  ــش و تجرب ــه پشــتوانه دان ــن شــرکت ب ــی باشــد. ای Communicator  م
ــا و  ــن قابلیت ه ــی باشــند و همچنی ــوم م ــرز و ب ــن م ــگان ای ــه از متخصصــان و نخب ک
ــدرن در  ــرفته و م ــات پیش ــزات و امکان ــی، تجهی ــی و تخصص ــی، فن ــای علم توانایی ه
ــه  ــدام ب ــا اق ــه ه ــعه در بســیاری از زمین ــق و توس ــد و تحقی ــای تولی ــب بخــش ه قال
بومــی ســازی فنــاوری و ســاخت داخــل تجهیــزات ابزاردقیــق و کنتــرل نمــوده اســت.
در همیــن راســتا ایــن شــرکت از ســال 1392 با هــدف غلبه بــر تحریم هــای جهانی علیه 
کشــور عزیزمــان ایــران و جلوگیــری از وابســتگی به کشــورهای بیگانه اقدام بــه طراحی و 
داخلــی ســازی تجهیــزات ابزاردقیق و کنترل نموده اســت کــه اصلی ترین ایــن تجهیزات 
انــواع ترانســمیترهای دمــا ، فشــار و اختــاف فشــار بــا کیفیــت و دقــت بــاال مــی باشــند.

شــایان ذکــر اســت شــرکت پــارس الکترونیــک کیــش بــا پیگیــری هــای مکــرر موفــق 
ــر مجموعــه نفــت  ــه قــرار گرفتــن در لیســت هــای ســازندگان معتبــر شــرکتهای زی ب
ــت و  ــده اس ــت ) EP ( گردی ــد وزارت نف ــت بلن ــن لیس ــیمی و همچنی ، گاز و پتروش
ــی  ــام کیف ــی نظ ــای بین الملل ــه ه ــذ گواهینام ــه اخ ــق ب ــود موف ــوالت خ ــرای محص ب
تولیــد HSE-MS ، OHSAS18001 ،  ISO14001 ، ISO9001 ، گواهینامــه CE  ، گواهینامــه 
بیــن المللــی ضــد انفجــار نــوع Exia و گواهینامــه هــای داخلــی IP ، EMC و تســت هــای 
ــگاه  ــه NACE از آزمایش ــز گواهینام ــران EPIL و نی ــرق ای ــگاههای ب ــی از آزمایش محیط
رازی گردیــده و همچنیــن تجهیــزات ابزاردقیــق و کنتــرل شــرکت پــارس الکترونیــک 
ــن  ــت ، گاز و پتروشــیمی و همچنی ــع نف ــه در صنای ــال اســت ک ــش از 5 س ــش بی کی
ــواره  ــب هم ــدت نص ــیدند و در م ــرداری رس ــره ب ــه به ــب و ب ــرق نص ــع آب و ب صنای
ــرم  ــداران محت ــت خری ــک در خدم ــارس الکترونی ــرکت پ ــروش ش ــس از ف ــات پ خدم
ــدازی درنظــر گرفتــه شــده  ــر گارانتــی و خدمــات نصــب و راه ان ــوده اســت. عــاوه ب ب
توســط شــرکت پــارس الکترونیــک کیــش ، دوره هــای آموزشــی نصــب و راه انــدازی و 
کالیبراســیون در محــل شــرکت و محــل نصــب تجهیــزات در نظــر گرفتــه مــی شــود.
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Pressure Measurement
Field Mounted Pressure Transmitter / PEK401H - B 
Field Mounted Differential Pressure Transmitter / PEK501H - PEK501F
Pressure Transmitter / PEK411 - PEK412
Digital Pressure Switch / PEK451
Pressure Gauge / PEK471
Differential Pressure Gauge / PEK571
Digital Pressure Gauge / PEK461
Temperature Measurement
Field Mounted Temperature Transmitter / PEK301H - PEK301F
DIN Rail Temperature Transmitter / PEK321 
Head Mounted HART Temperature Transmitter / PEK311 - PEK312
Digital Temperature Switch / PEK351
Temperature Gauge / PEK371
Level Measurement
Ultrasonic Level Transmitter / PEK672
Submersible Level Transmitter / PEK601 - PEK602
Floating Level Transmitter / PEK671
Differential Pressure Level Transmitter / PEK501
Magnetic Limit Switch / PEK210
Capacitance Level Switch / PEK652
Magnetic Level Gauge / PEK681
Flow Measurement
Pulser / PEK731 - PEK732
Turbine Flow Meter / PEK720
Preamplifier / PEK711 - PEK712 - PEK713
Differential Pressure Flow Transmitter / PEK501
Paddle-Type Flow Switch / PEK751

فهرست



فهرست
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Gas & Smoke Detection
HC Gas Detector / PEK851
Oxygen Gas Detector / PEK852
Smoke Detector / PEK201 - PEK202
Gas Leak Detector / PEK206
Control Valves Accessories
Electro Pnematic Positioner / PEK151
I/P Transducer / PEK141
Regulator / PEK181 - PEK182
Liquid Analyzer
PH Meter / PEK801
Conductivity Meter / PEK802
Others Products
Sampling Controller / PEK101
Proximity Switch / PEK251 - PEK252
USB HART Configurator / PEK901
Totalyzer / PEK175
Power Loop LCD / PEK290
Annunciator / PEK191
Hart Communicator / PEK975



ترانسمیتر فشار
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مشخصات فنی
 4-20 mA HART                   پروتکل ارتباطی  •
7MPa )700bar(         رنج اندازه گیری حداکثر  •

316L , Hastelloy , Tantalum                      جنس سنسور  •
Capacitance / Piezo resistive                         نوع سنسور  •

 -20 °C –  70 °C                بازه دمایی عملکرد  •
                9V DC without load / 15V DC with 250Ω                   بازه ولتاژ ورودی  •

ویژگی ها
•  قابلیت سنجش فشار به دو صورت مطلق و گیج

)%0.25 Full Scale( دقت باال در اندازه گیری و مانیتورینگ فشار  •
•  ذخیره دائمی تمامی پارامترها در حافظه غیرفرار

 )Ex ia(برای محیط های گازی مستعدخطر ATEX دارای گواهینامه  •

Field-Mounted Pressure Transmitter PEK401H - PEK401B
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مشخصات فنی
4-20 mA HART                  پروتکل ارتباطی  •  

 ± 2.1 bar رنج اندازه گیری                  حداکثر  •  
SUS316L , Hastelloy C                    جنس سنسور  •  

 -20 °C –  70 °C                بازه دمایی عملکرد •  
      9V DC without load / 15V DC with 250Ω                 بازه ولتاژ ورودی  •  

ویژگی ها
)%0.25 Full Scale( دقت باال در اندازه گیری و مانیتورینگ فشار  •  

  •  ذخیره دائمی تمامی پارامترها در حافظه غیرفرار
 )  Ex ia(برای محیط های گازی مستعدخطر ATEX دارای گواهینامه  •  

  •  قابل استفاده به عنوان فلومتر و سطح سنج

Field-Mounted Differential Pressure Transmitter / PEK501H - PEK501F

ترانسمیتر اختاف فشار
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Capsule Type Pressure Transmitter / PEK411 - PEK412

مشخصات فنی
4-20 mA HART          پروتکل ارتباطی  •  

 7MPa )700bar(  رنج اندازه گیری          حداکثر  •  
     9V DC without load /  15V DC with 250Ω          بازه ولتاژ ورودی  •  

ویژگی ها
  •  قابلیت سنجش فشار به دو صورت مطلق و گیج

)%0.25 Full Scale( دقت باال در اندازه گیری و مانیتورینگ فشار  •  
PEK412 دارای نمایشگر در مدل  •  

  •  دارای طول عمرطوالنی

ترانسمیتر فشار مدل کپسولی
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Digital Pressure Switch / PEK451

مشخصات فنی
7MPa )700bar( رنج اندازه گیری            حداکثر  •  

316L , Hastelloy , Tantalum               جنس سنسور  •  
 -20 °C –  70 °C        بازه دمایی عملکرد   •  

9V DC without load / 15V DC with 250Ω            بازه ولتاژ ورودی  •  
  2 Programmable  Dry  Contuct                   نوع سوئیچ  •  

ویژگی ها
  •  دارای نمایشگر فشار

)%0.25 Full Scale( دقت باالی اندازه گیری  •  
  •  سنجش فشار به صورت مطلق و گیج

  •  دارای باند هیسترزیس قابل تنظیم
  •  کالیبراسیون فشار به صورت محلی و از طریق نمایشگرسون سگمنت و کلیدها

سوئیچ فشار دیجیتال
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گیج فشار
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مشخصات فنی
  •  سایز بدنه                  63 , 80 , 100, 150, 200, 260

1600 bar 1-  الی bar                   رنج فشار  •  
Bar, KPa, MPa, PSi            واحدهای فشار  •  

  •  درکاس دقتی            0,6 - 1 – 1,6

ویژگی ها
  •  المان اندازه گیری فشار از جنس استاینلس استیل، مونل یا آلیاژ مس 

  •  کیس ضد آب از جنس استاینلس استیل، به هر دو صورت خشک یا پرشده از مایع
Flush یا Surface ،در مدلهای مختلف جهت نصب به صورت مستقیم  •  

Pressure Gauge / PEK471
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Pressure Gauge Differential / PEK571

مشخصات فنی
 •  سایز نشانگر                   100 و 150

25 bar 25  الی mbar                      رنج فشار  • 
 •  صفحه بندی نشانگر           270

 •  کاس دقت                     1.6 و 1
100 ,200 , 400 , 600  bar                 فشار استاتیک  • 

  
ویژگی ها

 •  بدنه استاینلس استیل 
 •  خالی یا پر شده از مایعات

10
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گیج اختاف فشار



مشخصات فنی
Foundation Fieldbus ،   4-20 mA HART          پروتکل ارتباطی  •  

2,3,4 Wire RTD , Thermocouple       سنسورهای ورودی  •  

  9V DC without load / 15V DC with 250Ω load         بازه ولتاژ ورودی  •  
    

ویژگی ها
 )± 0.1 °C( دقت باال در اندازه گیری تمامی بازه های دمایی محیط  •  

  •  پشتیبانی از جبران ساز اتصاالت سرد برای ترموکوپل ها
Foundation یا HART ارتباط دیجیتالی و ترکیب بندی عمومی از طریق پروتکل  •  

  •  نمایشگر LCD دقیق و bar-graph به همراه نشانگر هشدارها
) Ex ia ( برای محیط های گازی مستعد خطر ATEX دارای گواهینامه  •  

PARSEK.IR 11
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Field-Mounted Temperature / PEK301H - 301F

ترانسمیتر دمای مبتنی بر پروتکل HART و فیلدباس
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مشخصات فنی
 4-20 mA HART          پروتکل ارتباطی  •  

2,3,4 Wire RTD , Thermocouple       سنسورهای ورودی  •  
   9V DC without load / 15V DC with 250Ω load          بازه ولتاژ ورودی  •  

  

ویژگی ها 
 )± 0.1 °C ( دقت باال در اندازه گیری تمامی بازه های دمایی محیط  •  

  •  پشتیبانی از جبران ساز اتصاالت سرد برای ترموکوپل ها
 HART ارتباط دیجیتالی و ترکیب بندی عمومی از طریق پروتکل  •  

  •  قابل نصب بر روی ریل

Tem
perature M
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 HART ترانسمیتر دمای قابل نصب در ریل مبتنی بر پروتکل

DIN Rail Temperature Transmitter /PEK321
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مشخصات فنی
  4-20 mA HART          پروتکل ارتباطی  •  

2,3,4 Wire RTD , Thermocouple       سنسورهای ورودی  •  

9V DC without load / 15V DC with 250Ω load           بازه ولتاژ ورودی  •  
  

ویژگی ها
 (± 0.1 °C ) دقت باال در اندازه گیری تمامی بازه های دمایی محیط  •  

  •  پشتیبانی از جبران ساز اتصاالت سرد برای ترموکوپل ها
HART   •  ارتباط دیجیتالی و ترکیب بندی عمومی از طریق پروتکل

  •  قابل نصب بر روی سنسور
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HART ترانسمیتر دمای قابل نصب داخل غاف سنسور مبتنی بر پروتکل

Head Mounted HART Temperature Transmitter /PEK311H - 312H
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مشخصات فنی
2,3,4 Wire RTD       سنسورهای ورودی  •  

 9V DC without load / 15V DC with 250Ω load           بازه ولتاژ ورودی  •  
   2 Programmable  Dry  Contact                    نوع سوئیچ  •  

  

ویژگی ها
  •  دارای نمایشگر دما

  •  دقت باالی اندازه گیری 
  •  دارای باند هیسترزیس قابل تنظیم

  •  کالیبراسیون دما به صورت محلی و از طریق نمایشگرسون سگمنت و کلیدها
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سوئیچ دمای دیجیتال

Digital Temperature Switch / PEK351
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مشخصات فنی
 •  سایز نشانگر                    150, 125, 100, 80

600 °C 50-  الی °C                   رنج نمایشگر  • 

 •  کاس دقت                     1

  

ویژگی ها 
 •  ترموول پیچی یا فلنجی ساخته شده از لوله استاینلس استیل یا ساخته شده از فلز یک      

تکه ی استاینلس استیل یا جنس خاص 
Flush یا Surface ،مدلهای مختلف جهت نصب به صورت مستقیم  • 

Capillary سنسور حساس با اتصال مستحکم به بدنه یا بوسیله لوله مویی  • 
 •  بدنه استاینلس استیل ضد آب
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گیج دما

Temperature Gauge /PEK371
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مشخصات فنی
 4-20 mA  تکنولوژی دوسیمه  •

•  خروجی فشار به صورت آنالوگ 

65 °C 30- و °C گستره دمایی بین  •

32 V DC 250 تا Ω 15 به همراه بار V DC 12 بدون بار تا V DC گستره ولتاژ منبع از  •

ویژگی ها
•  اندازه گیری مدام سطح مایع

•  دقت زیاد در اندازه گیری و مانیتورینگ سطح

•  قابلیت عیب یابی خودکار  برای تضمین بازده طوالنی مدت و کم هزینه مالک
•  نمایشگر LCD دقیق و bar-graph به همراه نشانگر هشدارها

ترانسمیتر سطح التراسونیک

Level M
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Ultrasonic Level Transmitter / PEK672
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اندازه گیر سطح
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t Submersible Level Transmitter / PEK602-601

Supply voltage    12 ~ 45 VDC 

Output signal 4-20 mA HART

Signal on alarm 3.8 ~ 22.8 mA

Accuracy 0.25 %

Ambient and operation  -20 ~ 80 °C  

Cable Sheat PVC

Ingress protection IP68

مشخصات فنی
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مشخصات فنی
 -20 °C –  70 °C         دمای عملکردی  •
   4-20 mA HART        پروتکل ارتباطی  •

10 mm        دقت اندازه گیری  •
•  رنج اندازه گیری         متناسب با نیاز مشتری

400 kg/m³ چگالی سیال              بیشتر از  •

            9V DC without load / 15V DC with 250Ω load     بازه ی ولتاژ ورودی  •

ویژگی ها
•  توانایی ضدخوردگی قوی، کاربردی برای صنایع شیمیایی، پتروشیمی، گاز و...

•  نصب آسان

ترانسمیتر سطح دارای شناور

Level M
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Floating Level Transmitter / PEK671
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مشخصات فنی
 -20 °C –  70 °C              دمای عملکردی  • 

 9V DC without load / 15V DC with 250Ω load         بازه ی ولتاژ ورودی  • 
    4-20 mA HART              پروتکل ارتباطی  • 
 ± 2.1 bar رنج اندازه گیری              حداکثر  • 

  

ویژگی ها
)%0.25 Full Scale( دقت باال در اندازه گیری و مانیتورینگ فشار  • 

HART ارتباط دیجیتالی و ترکیب بندی عمومی از طریق پروتکل  • 
 •  قابلیت عیب یابی خودکار برای تضمین بازده طوالنی و کم هزینه

 •  نمایشگر LCD دقیق و bar-graph به همراه نشانگر هشدارها

ترانسمیتر سطح اختاف فشار
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مشخصات فنی
 -20 °C –  70 °C          دمای عملکردی  • 

                 9V DC without load / 15V DC with 250Ω load      بازه ی ولتاژ ورودی  • 
            2Hz >               سوئیچینگ  • 

 •  جنس بدنه                آلومینیوم
500 g               وزن تقریبی  • 

  
ویژگی ها

)Bistable( سوئیچ مغناطیسی دو حالته  • 
 •  سوئیچ دو جهته )قابل استفاده برای مینیمم و ماکزیمم(

Magnetic Limit Switch / PEK210

سوئیچ مغناطیسی

Level M
easurem

ent



PARSEK.ORG 21

مشخصات فنی
	  -20 °C –  70 °C                         دمای عملکردی
	            1 ~ 20  pF           بازه اندازه گیری و تشخیص
زمان تاخیر                               حداکثر 10 ثانیه، قابل تغییر بوسیله پتانسیومتر  	
	 4.5 Watt >                              توان مصرفی

ویژگی ها
نصب آسان 	
دارای دو پتانسیومتر جهت تنظیم حساسیت و زمان تاخیر 	

سوئیچ سطح خازنی

Fl
ow

 M
ea

su
re

m
en

t Capacitance Level Switch / PEK652
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مشخصات فنی
	bar فشار نامی 10
	600 و 300 ، کاس های کاری  150
	Top–Bottom ، Side-Side ، Side-Bottom ، Top-Side قابلیت های نصب

ویژگی ها 
اندازه گیری سطح مایع مخازن باز و بسته	
	High و LOW قابلیت نصب دو سوئیج
	HART سازگار با mA 20~ 4 قابلیت ترانسمیتر
وضوح نمایشگر	
نصب ساده و آسان	

Level M
easurem

ent

سطح سنج مغناطیسی
Magnetic Level Gauge / PEK681
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مشخصات فنی 
	 VDC 24~ 5  منبع تغذیه
خروجی یک یا ئو سیگنال مربعی  	
	 2KHz فرکانس پالس  ماکزیمم
متریال بدنه از آلومینیم 	
	 IP65  درجه حفاظت مکانیکی

ویژگی ها 
وزن سبک 	
قابلیت نصب بر ر.وی حریان سنج های PD یا توربین  	
دارای دو کانال 	
خطای پایین 	
نصب و راه اندازی آسان 	

Fl
ow

 M
ea

su
re

m
en

t Pulser / PEK731
پالسر
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مشخصات فنی
	  -40 °C –  107 °C                   دمای عملکردی
	                  9V DC without load / 15V DC with 250Ω load               بازه ی ولتاژ ورودی
	                                  3 inch -150 # RF                       سایز و کاس
دقت                                  % 0.15                    	
تکرارپذیری                          % 0.02                                           	
	                            148-14  h/m³                بازه اندازه گیری فلو
	  h/m³ 13,900                        K – Factor
	 285 psi                 حداکثر فشار کاری

ویژگی ها
دارای محفظه اندازه گیری از جنس فوالد ضدزنگ 	
نصب آسان 	
عمر طوالنی و دقت باال 	

فلومتر توربینی

Flow
 M

easurem
ent

Turbine Flow Meter / PEK720
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مشخصات فنی
8 to 29 VDC ±1.0 VDC                 ورودی DC ولتاژ

40 mA @ 8 VDC , 50 mA @ 12 VDC , 120 mA @ 29 VDC    بیشترین جریان عملکرد
70 mvp - p @ 25 and 20 Hz)Gain Strap x50(               حساسیت ورودی

    150 mvp - p @ 25 and 20 Hz)Gain Strap x25(                                         
750 mvp - p @ 25 and 20 Hz)Gain Strap x1(                                         

 maximum KHz 10, 24Vp-p maximum ,Sinusoidal, no DC offset     سیگنال ورودی
 10minimum KΩ  @Hz20                 امپدانس ورودی

-58 to 158 °F )- 50 to  70 °C(                           دمای کار
0 to 99 %                         رطوبت کار

 ویژگی ها
نصب به صورت ضدانفجار بر روی توربین متر 	
	 DC دارای ولتاژ ورودی 8 تا 29 ولت
دریافت خروجی پالس به صورت ضریبی از 0.5 ، 1 و 2 	
جامپر برای انتخاب بهره تقویت )1و25 و50 برابر( 	
نصب آسان  	
قابلیت افزایش مسافت بین فلومتر و فلوکامپیوتر 	

Fl
ow

 M
ea

su
re

m
en

t Preamplifier PEK713-712-711
پیش تقویت کننده
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مشخصات فنی
	  -20 °C –  70 °C               دمای عملکردی
	                       9V DC without load / 15V DC with 250Ω load          بازه ی ولتاژ ورودی
	  4-20 mA HART              پروتکل ارتباطی
	  ± 2.1 bar رنج اندازه گیری              حداکثر

ویژگی ها
	 )%0.25 Full Scale( دقت باال در اندازه گیری و مانیتورینگ فشار
	 HART ارتباط دیجیتالی و ترکیب بندی عمومی از طریق پروتکل
قابلیت عیب یابی خودکار برای تضمین بازده طوالنی و کم هزینه 	
نمایشگر LCD دقیق و bar-graph به همراه نشانگر هشدارها 	
قابلیت تعیین خطی / خروجی  رادیکالی  	

فلومتر اختاف فشار

Flow
 M

easurem
ent

Differential Pressure Flow Transmitter / PEK501



PARSEK.IR 27

مشخصات فنی 
تغذیه  24 ولت	
متریال بدنه  آلومینیم	
	IP65  درجه حفاظت مکانیکی
	304 SS  جنس پدل

ویژگی ها
قابلیت سوئیچ نرمال باز و یا بسته	
نمایش جریان  یا عدم جریان	
استفاده از استانداردهای باال در طراحی	
کیفیت باال	

Paddle-Type Flow Switch / PEK751

Fl
ow

 M
ea

su
re

m
en

t

فلوسوئیچ پدالی
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مشخصات فنی
	 Catalytic                         نوع سنسور
گازهای قابل تشخیص            گازهای هیدروکربن)متان، پروپان، هیدروژن و...( 	
	  ± 2% LEL                                  دقت
	 4-20 mA)3 - wires( / 3 - Relays                          خروجی ها
	 8s >                   زمان پاسخگویی
  

ویژگی ها
قابلیت تنظیم و کالیبراسیون از طریق سوئیچ مغناطیسی 	
دارای خروجی آنالوگ برای ارتباط با تجهیزات یا کنترل های آنالوگ 	
دارای رله های آالرم ، خطا و هشدار با وضعیت باز یا بسته برای ارتباط با تجهیزات یا  	

کنترل های دیجیتال
LCD با پس زمینه رنگی برای تغییر رنگ پس زمینه در وضعیت های آالرم ، خطا و هشدار 	

G
as &

 Sm
oke D

etection
HC Gas Detector / PEK851

آشکارساز گازهای قابل احتراق
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مشخصات فنی
نوع سنسور                         الکتروشیمیایی 	
گازهای قابل تشخیص            اکسیژن موجود در هوا 	
	  ± 0.1% VOL                                  دقت
	 4-20 mA)3 - wires( / 3 - Relays                          خروجی ها
	  8s >                   زمان پاسخگویی
  

ویژگی ها
قابلیت تنظیم و کالیبراسیون از طریق سوئیچ مغناطیسی 	
دارای خروجی آنالوگ برای ارتباط با تجهیزات یا کنترل های آنالوگ 	
دارای رله های آالرم ، خطا و هشدار با وضعیت باز یا بسته برای ارتباط با تجهیزات یا  	

کنترل های دیجیتال
LCD با پس زمینه رنگی برای تغییر رنگ پس زمینه در وضعیت های آالرم ، خطا و هشدار 	

G
as

 &
 S

m
ok

e 
D

et
ec

tio
n

آشکارساز گاز اکسیژن
OXYGEN Gas Detector / PEK852
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ویژگی ها
)Conventional( سازگار با تمام پنل های اعان حریق متعارف  •  

  •  زاویه دید 360 درجه
  •  محفظه حسگرهای نوری منحصر به فرد

  •  ورودی بدون پاریته جهت جلوگیری از خطای سیم کشی
  •  بازه ولتاژ ورودی زیاد

LED Remote خروجی  •  
  •  زمان پاسخگویی پایین

Smoke Detector /PEK202-201
آشکارساز دود

G
as &

 Sm
oke D

etection
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مشخصات فنی
	 24  Vdc                                 تغذیه ورودی
	 21-26 Vdc                                     ولتاژ مجاز
	  1mA            جریان مصرفی در حالت نرمال
	 30 mA             جریان مصرفی در حالت آالرم
	  110 gr                                             وزن
	  sec < 10                             زمان پاسخ گویی
	 500mA    حداکثر جریان مجاز کنتاکت خروجی
	        PVC                                     جنس بدنه

       
ویژگی ها

استفاده اماکن عمومی ، منازل ، کارخانجات  	
نصب  سقفی  	
مکانیزم عملکرد الکتروشیمیایی   	
هشدار چشمک زن LED و آژیر در صورت نصب به مرکز کنترل کننده  	

G
as

 &
 S

m
ok

e 
D

et
ec

tio
n

هشداردهنده نشت گاز
Gas Leak Detector /PEK206
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مشخصات هوشمندى
•    قابلیت کالیبراسیون با روشن شدن 

•    قابلیت عیب یابی
•    قابلیت تنظیمات آسان با استفاده از سه کلید

Auto Tune •    قابلیت

مشخصات نصب
های خطی و روتاری valve •    قابلیت نصب بر

های سازندگان مختلف valve •    قابلیت پشتیبانی از
تنظیم شده setpoint valve با استفاده از سنسور موقعیت و نمایش •    اندازه گیری و نمایش موقعیت فعلی

•    قابلیت استفاده در تمامی صنایع 
( Exia های مناسب barrier قابل استفاده در محیط های پر خطر ( با استفاده از    •

IP65 •    دارای

مشخصات عمومی
•    دارای یک کانال ورودی

بار •    رنج فشار : تا 6

درجه سانتیگراد •    رنج دمایی : 20- تا 80

DC ولت 36 تا •    گستره وسیع ولتاژ منبع از 24

میلی آمپر  20 تا 4 •    تکنولوژی دو سیمه
کم مصرف با قابلیت نمایش بهتر پارامتر های اندازه گیری LCD نمایشگر    •

که قابلیت ذخیره سازی تنظیمات برنامه و داده های کالیبراسیون را دارد در زمان      NON-VOLATILE دارای حافظه    •

  قطع منبع تغذیه
•    دارای دو عدد لیمت سوئیچ برای نمایش باز و بسته بودن کامل شیرکنترل

پوزیشنر هوشمند الکترونیوماتیک
Electro Pneumatic Positioner / PEK151

C
ontrol Valves A

ccessories
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مشخصات فنی
	    9V DC without load / 15V DC with 250Ω load           بازه دمایی کارکرد
	 ± 0.5% span                           دقت
	 3 - 15 psi , 3 - 27 psi , 6 , 60 psi ,...                    خروجی ها
  

ویژگی ها
	 )0.05 hr/m³( مصرف هوای پایین
ضد ضربه و لرزش 	
	 )Direct/Reverse(عملکرد در دو حالت مستقیم و معکوس
قابلیت دسترس به محدوده های غیراستاندارد 	
کالیبراسیون با استفاده از پتانسیومتر 	

مبدل جریان به فشار
Transducer / PEK141

C
on

tr
ol

 V
al

ve
s 

A
cc

es
so

rie
s
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رگوالتور

C
ontrol Valves A

ccessories
Regulator /PEK182-181

Model PEK181        PEK182     

Working medium Air Air

Connection size NPT ” ¼     NPT ” ½   

Filter precision - √

 Adjusting pressure
range

  0.07 ~ 0.7 Mpa
  

0.07 ~ 0.85 Mpa

 Max. Adjusting
pressure

  0.1 Mpa     0.1 Mpa   

Working temperature    5 ~ 60 °C    5 ~ 60 °C

Bowl Material N/A     Polycarbonate

Recommended Oil N/A     32VG Oil ISO

Weight 500 Gr    1000 Gr

مشخصات فنی
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مشخصات فنی
Automatic Temperature Compensation
Power Supply                                           12 ~ 40 VDC           
Output         4-20 mA DC                                                                  

              Externally Accessible Zero & Span Calibration
Display          4 digit LCD                                                                   
                                        Input                                     Combined pH Electrode, Temperature Sensor , Solution Ground
        Range                                                         0 ~ 14 PH
Resolution      0.01 PH                                                                       

   Accuracy                                                     0.1% ±1
  Temperature Compensation                      -30 ~ 130 °C     

ویژگی ها
•    اندازه گیری میزان خنثی، اسیدی و بازی بودن سیال

•    ترانسمیتری از نوع الکترونیکی می باشد 

PH اندازه گیری

Li
qu

id
 A

na
ly

ze
r

PH Meter/ PEK801
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مشخصات فنی

Automatic Temperature Compensation
Power Supply                                          12 ~ 32 VDC             
Output     4-20 mA DC                                  
Display  4 digit LCD                                    
         Measured Range                                     µS/cm20,000    
Resolution     0.1 °C                                           

   Accuracy                                                 ±0.5 %of reading
  Operating Temperature                           -30 ~ 130 °C     
pipe mounting bracket ”2 Enclosure Aluminum Die Cast with
Weatherproof / Flame proof enclosure

ویژگی ها
 •    شامل سه قسمت سنسور، بورد الکترونیکی و کیسینگ 

اندازه گیری هدایت الکتریکی
Conductivity Meter/ PEK802
Liquid A

nalyzer
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مشخصات فنی
cc 100 حجم نمونه برداری 10 تا  • 

 •  دارای 3 عدد ظرف نمونه گیری
 •  نحوه نمونه گیری در سه ظرف به صورت همزمان یا متوالی

  
ویژگی ها

) Time Proportional ( نمونه گیری متناسب زمان  • 

دستگاه نمونه گیر

O
th

er
 P

ro
du

ct
s

Sampling Controller /PEK101



38

مشخصات فنی
	 16 mm±10%                فاصله سنجش
	 0~ 64 mm                 تنظیم فاصله
هدف                          فلزات دارای ترکیبات آهن  	
	     9V DC without load / 15V DC with 250Ω load         بازه ی ولتاژ ورودی
	 600 Hz                فرکانس پاسخ
 نوع خروجی                 PNP  کلکتور باز 	
جنس                        استیل یا برنج 	
	 Normally Open )NO(           وضعیت کاربری
  

ویژگی ها
قابلیت پروگرام کردن مشخصات سنسور حتی پس از نصب آن در محل 	
	 Normally Close و Normally Open قابلیت برنامه ریزی سوئیچ به عنوان 

سوئیچ های پراکسیمیتی یا مجاورتی

Proximity Switch / PEK252-251 O
ther Products
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ویژگی ها
	 HART وسیله ای سبک با کارایی باال جهت اتصال به تمامی دستگاه های مجهز به پروتکل
	  PC- برای تنظیم و کالیبراسیون تجهیزات 20 ~ 4 میلی آمپر به وسیله نرم افزارهای

Based
	  USB اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه
پشتیبانی پروتکل HART ، نسخه های 4 و 5 	
عدم نیاز به منبع تغذیه  	
عدم نیاز به مقاومت 250 اهم خارجی 	
نمایشگر LED جهت اطمینان از روشن بودن دستگاه 	
نمایشگر LED مجزا جهت نمایش ارسال و دریافت داده از کامپیوتر 	
تحت ویندوز 7 و باالتر 	

واسط کالیبراسیون و سازماندهی تنظیمات ترانسمیترها

USB HART Configurator / PEK901
O

th
er

 P
ro

du
ct

s
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مشخصات فنی
Power Supply                                                  )-15+10%( VAC 230/115
Input  4-20 mA                                                                        
          Maximum Switching Power  1250 VA                                                                         
          Maximum Switching Voltage    30 VAC ,250 VAC                                                          
          Maximum Switching Current  5 Amps                                                                          
Housing material  Aluminum casting                                                          
Display  6 digit LCD                                                                     
Gb Housing Protection     Ex-d IIC T6                                                                     

   Storage temperature                                     -40 ~ 55 °C
  Operating Temperature                                 -20 ~ 55 °C     
  Mechanical protection degree                       IP65

توتاالیزر
Totalyzer / PEK175 O

ther Products
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نمایشگر دیجیتال

ویژگی ها 
با قابلیت اتصال به انواع ترنسمیتر 	
عدم نیاز به منبع تغذیه اضافی 	
برنامه ریزی آسان با استفاده از کلیدهای فشاری 	
مصرف توان کم 	
نمایش واحدهای فشار ، درصد ، دما و فلو 	
دارای A/D 16 بیتی 	
استفاده از E2PROM برای ذخیره اطاعات 	

مشخصات فنی 
Display Type LCD Graphic

Range 0 ~ 9.9.9.9.9
Accuracy 0.1 % ± 1 digit
Damping 0 ~100 Sec

Units Bar, % , ◦C, mA, KPa, PSI
Supply 4 ~ 20 mA Loop power

Temperature operating -20 ~ 60◦C
Display Housing ABS

weight 30 gr

Power loop LCD / PEK290
O

th
er

 P
ro

du
ct

s



پنجره آالرم

O
ther Products

مشخصات فنی 
دارای 18 پنجره مستقل 	
استفاده از المپ های ال ای دی کم مصرف در دو رنگ جهت تشخیص آالرم های بحرانی  	

و غیر بحرانی 
	 ISA 18.1 طراحی بر اساس استاندارد
دارای سیستم ریست های اتوماتیک و دستی  	
دارای چهار کلید قطع صدا )Horn Off( ، قطع چشمک چراغ )Acknowledge( ، ریست و  	

المپ تست
دارای بلندگوی داخلی  	
امکان اتصال به Horn خارجی 	
امکان استفاده از چهار کلید Rest , Ack , Horn off و Lamp Test از خارج تجهیز 	

42

Annunciator / PEK191
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ویژگی ها
	 HART دارای قابلیت اتصال و نمایش مقادیر تجهیزات مبتنی بر
دارای قابلیت اتصال و کالیبراسیون تجهیزات هوشمند مبتنی بر HART شرکت پارس  	

الکترونیک کیش
	 6 :  HART پروتکل
دارای نمایشگر 4 خطی 	
دارای باتری قابل شارژ با عمر مفید 50 ساعت با شارژ کامل 	
دارای نمایشگر میزان شارژ باتری 	
دارای صفحه کلید 4 * 4 	
دارای منوهای مختلف برای اتصال به تجهیزات مختلف 	

Hart Communicator / PEK975
کامیونیکیتور قابل حمل هارت

O
th

er
 P
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