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 دفتر مرکزی: اصفهان خ مولوی چهار راه پوریای ولی

 کارگاه: اصفهان شهرک صنعتی امیر کبیر

BWLI         سیستم اودازٌ گیری سطح آب  می

ساوت  متر سطح آب در اویًا    1تاشد کٍ تا دقت 

گماوٍ َا، چاٌ َای آب ي ... را اودازٌ   گیری م     

وماید. ایه سًود عاليٌ تر اودازٌ گیری سطح آب    

امکان اودازٌ گیری عمق چاٌ ي یا گماوٍ را ویییس     

 دارا م  تاشد.

 َشدار دَىدٌ صًت  ي وًری 

  جىس تدوٍ استیل ضد خًردگ 

  ساوت  متر 5.0کاتل مدرج تا دقت 

 سثک ي قاتل حمل 

  يلت   9تاطری 

  امکان استفادٌ از عمق سىج
 دیجیتال 

  اودازٌ گیری تراز آب در گماوٍ َای
 پیسيمتر کاساگراودا

  اودازٌ گیری تراز آب در چاٌ َای
 آب

  اودازٌ گیری عمق گماوٍ َای
 پیسيمتری

 اودازٌ گیری عمق چاٌ َای آب 

 

ایه سیستم از سًود، کاتل راتط، سیستم َشداردَىدٌ صًت  ي وًری ي قرقرٌ کاتل تشکیل شدٌ است کٍ تٍ مىظًر تعییه عمیق  
آب در گماوٍ َا ي چاٌ َای آب استفادٌ م  شًد. ایه دستگاٌ عاليٌ تر اودازٌ گیری سطح آب امکان اودازٌ گیری عمق گماوٍ ي    

ساوت  متیر    5.0یا چاٌ آب را ویس دارا م  تاشد. کاتل ایه سیستم اودازٌ گیری سطح آب مدرج تًدٌ ي تر حسة ساوت  متر تا دقت 
 عمق را وشان م  دَد.

ساوتیمتر ي در زمان کمتر  1متر تا خطای کمتر از  055گیری آب تا عمق  در حديد  َای مُم ایه دستگاٌ، امکان اودازٌ از يیژگ 
َای دارای تجُیسات ي مىصًتیات ییا در        تًان عمق آب را در چاٌ تاشد. َمچىیه تا استفادٌ از ایه دستگاٌ، م   از چىد دقیقٍ م 

 گیری کرد. َای دارای اوحراف، تدين خطا اودازٌ چاٌ

Sensor Specification 

Accuracy 1 cm 

Resolution 0.5 cm 

System Specification 

Wheel Weight 2.7 kg 

Indicator LED And Buzzer 

Power 9v Alkaline Battery 

Probe Dimension ф11 × 200 mm 

Probe Weight 0.4 kg 

Probe Material Special stainless steel 

Cable 

Cable 0.75 mm2 × 6C 

Material of cable Polyurethane rubber 

Weight About 0.05kg / 1m 

Cable Length 40,50,100,150,200 m Other On Request 
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