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 معرفي

 کی سنج شتاب سنسورهای AM-Xa-Xgسنسورهای 

 کوچک بعادا در و نییپا توان با محوره دو و رهحوم

های صنعتي و  د در محیطنتوان مي هااین سنسور باشند. مي

وزن کم و همچنین  .آزمایشگاهي مورد استفاده قرار گیرد

های  در مدلاز آن را  ابعاد کوچک این سنسور استفاده

 است. ممکن ساختهآزمایشگاهي 

استفاده  MEMSدر ساخت این سنسورها از فناوری 

 g 5± ای g 2±های  محدوده در را شتاب شده است که

عالوه بر  AM-Xa-Xgسنسورهای . دنکن يم یریگ اندازه

 يکینامید یها شتاب یریگ اندازه یبرا استفاده تیقابل

 یبرا دنتوان يم ارتعاش ای و شوک حرکت، از يناش

 یبرا گرانش از يناش يکیاستات یها شتاب یریگ اندازه

 .رود بکار انحراف یریگ اندازه یکاربردها

 100 تا فرکانس DC باند یپهنا با  نوع این سنسور در دو

 ولتاژ خروجي این سنسور از نوع .شود ميتولید  هرتز

این سنسورها با  .باشد يم تقویت شده آنالوگ

آوری  شرکت نیک تک فن ECLدیتاالگرهای سری 

 همخواني دارد.

 

 بندی آن و سیم ابعاد سنسور

 
 ECLپین  توصیف رنگ سیم

 1 تغذیه مثبت قرمز

 2 مثبت سیگنال سبز

 3 تغذیه منفی آبی

 4 منفی سیگنال سفید

  5 شیلد بدون پوشش

 ر سنسوریتصو
 

 
 

 ها ویژگي
 

 دقت باال 

 (Hz 100)پهنای باند  

 VDC 5ولتاژ تغذیه  

  پایداری دمایي باال 

 (1mg/sqrt(Hz)) نویز کم 

 تداخل محوری پایین 

 (to +50 °C 20-)رنج دمای گسترده  

 (IP66)با حفاظت  ضد آب 
 

 راهنمای انتخاب سنسور
 

های زیر  توجه به شرایط آزمایش یکي از مدلبا 

 تواند انتخاب شود. مي
 درجه حفاظت رنج قرائت تعداد محور مدل

AM-1a-2g 1 -2g to +2g IP53 

AM-1a-5g 1 -5g to +5g IP53 

AM-2a-2g 2 -2g to +2g IP53 

AM-2a-5g 2 -5g to +5g IP53 

WAM-1a-2g 1 -2g to +2g IP66 

WAM-1a-5g 1 -5g to +5g IP66 

WAM-2a-2g 2 -2g to +2g IP66 

WAM-2a-5g 2 -5g to +5g IP66 
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