
SILOTEC®

 پایش در لحظه جهت پیشگیرى از وقوع آتش سوزى
در سیلوها

DEVELOPED AND 
MANUFACTURED 

IN GERMANY
ساخت آلمان



SILOTEC® 
ابزارى جهت اندازه گیرى ایمن و سریع

Fig. SILOTEC 8000 analyzer system

در مقایسههب  ا یههایص م  هه ات مشهها ب 

SILOTEC 8000  ب ص رت مستقیم 

 ص روی یههقس یههیص  م ههر م   صدد و 

س ر عمصیات پایش را امجام م  دهد.  ین

پایخ ده  یصیع این ییستم در مدیصیت 

امنیت ییص   سیار حائز اهمیت م   اشد. 

ستم، هیچ  یی پس از م ر و راه امدازی 

هداری مم   اشهههد.  یازی  ب مگ مب م   

کالیبصایههی ا ام مامیا این یههیسههتم از 

ویژ   های من  ص  ب فصد آا م   اشد.









 O2 و CO مدازه  یصی مسهههتقیم ا

 ATEX Zone 20 صای 

قا صیت م هههر آیهههاا )Play یا 

Plug(  صای ییص ها.

 دوا میاز  ب مگهداری 

دارای امنیت کار صدی: ایهههتامدارد 

SIL2





دارای قهها صیههت ممیز شههههدا و 

عیر یا   خ دکار 

دارای یهههصعت  اای م هههر و

راه امدازی و پایش.

این ســـیســـتم جهت پایش پیوســـته 
سیلوهاي ذغال سنگ و سایر ســیلوهایی 
که جهت ذخیره مواد با گرد و غبــار قابل 
باشـــد.  به کار می رود، می  اشـــت عال 
اســـتانداردهاي  با   SILOTEC  8000
ATEX Zone 20 قابل یت کـارکــرد 

بدون نیاز به تعمـیر و نگهداري  طوالنـى
مدت را دارا م   اشد.

مهم مصین  ازی کب  اعث ایجاد اشههت ال 

 CO و احتصاق در یههیص ها م   صدد،  از

م   اشههد. پس از آا وج د اکسههیژا در 

مال احتصاق را افزایش م   نار CO احت ک

ص رت امدازه  یصی  دهد.  دین جهت در 

همزماا CO و O2 امکاا ایجاد احتصاق 

به موقع شناسایی می گردد.



SILOTEC®

TECHNICAL DETAILS

CO / O2 رنج اندازه گیرى
0 to 5000 ppm CO 
0 - 25 % O2 
(others on request)

اینترفیس
HART, FIELDBUS, RS485, 
MODBUS RTU, RS232,  
ENOTEC REMOTE

CO دقت سنسور better ±5 % of range end دماى محیطى -20 °C to 55 °C

 O2دقت سنسور ± 0.2 % of measured value  IP IP 65

زمان پاسخ دهى < 0,5 s ATEX Zone 20

Sampling filter

GRP cabinet with
reduced surface resistivity

Mounting flange 

475460

Fig. SILOTEC probe



SILOTEC®

SAFE PROCESS

ENOTEC has four subsidiaries: 
ENOTEC USA, ENOTEC ASIA, ENOTEC UK, ENOTEC OOO and over 50 distributors world wide...

ENOTEC REMOTE APP 
Simple control of ENOTEC analyzers 

Watch the ENOTEC product videos 
on our YOUTUBE channel
www.youtube.com/ENOTECsensors

enotec-sensors 
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شرکت ویستا مهر نگار

آدرس: تهران، سعععتععادد آمععاد، م عع ان 

متععار ،     6  ا ععامععان  فرهنعع ، 

سااتمان هانی، واح  12 

تلفن تماس: 22064015 – 22148186

فکس: 22147985 

 Info@vistamehr.net      :ایم ل

www.vistamehr.net :وب سایت





کال براس ون اتومات ک س ستم

 ا  سععا س سعع سععتم م   ععورد 



اتومات ک

CO و O2 آالرم هش ار مراس

2 داراس استان اردSIL

20 منطبق ماATEX Zone 

شععرکت ENOTEC ا  سععا  1980 

محصوالد ما ک ف ت و دقت ماالس ان ا ه 

مل در  کا م  طور  ها را  گا  گ رس انواع 

کشور آلمان تول   نموده است. 

صوالد  سرعت عمل تول   و تحویل مح

ما ک ف ت ماال و مر اسعععاس در اواسعععت 

مشترس ا  ویژگی هاس شرکت می ماش .




