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Ciśnienie jest jedną z najczęściej mierzonych w inżynierii 
wartości co dowodzi, że dokładny i wiarygodny pomiar ciśnienia 
jest szczególnie ważny.

Charakterystyka nawet najlepszego czujnika lub przekaźnika 
może ulec zmianie na skutek wielu czynników. Tych odchyłek nie 
można uniknąć,a prowadzą one do nieprawidłowych odczytów.

Kalibracja pozwala zmierzyć te odchylenia i udokumentować 
w certyfikacie.

Wszystkie przyrządy mierzące ciśnienie, które mają istotny 
wpływ na procesy i działalność, powinny być kalibrowane przed 
ich użyciem.

Wymagania dla źródeł ciśnienia

Zasadnicze wymagania odnośnie ręcznego generowania 
ciśnienia to:

łatwe podłączenie do sprawdzanej próbki •

proste i łatwe generowanie ciśnienia •

brak konieczności konserwacji •

Te aspekty zostały wzięte pod uwagę i wprowadzone do wykonania 
naszych pompek testowych.

Ważne powody prawidłowej i wiarygodnej kalibracji 

Utrzymanie stałej wysokiej jakości produktu •

Wypełnienie wymagań przemysłowych •

Wypełnienie wymagań zapewnienia jakości •

Proces optymalizacji •

Podniesienie produktywności •

Uniknięcie niespodziewanych przestojów produkcyjnych •

Bezpieczeństwo pracownika i nabywcy •

Wymagania środowiskowe/ aspekty ekologiczne •

Optymalizacja zysku/ aspekty ekonomiczne •

Przenośne testowe i kalibracyjne przyrządy SIKA są efektywną 
pomocną w szybkim przeprowadzeniu koniecznych testów 
i zadań kalibracyjnych.

Pompki testowe

Źródła ciśnienia
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Wersja OEM i wersja pełna 

W zależności od modelu odpowiedni wężyk ciśnieniowy jest częścią 
podstawowej konfiguracji wersji OEM pompki testowej. Wężyki 
hydrauliczne są wyposażone w samouszczelniające szybkie 
przyłącze. Calowe, stożkowe i metryczne łączniki do wszystkich 
powszechnie używanych  połączeń gwintowych są dostępne 
w wersji pełnej. Odpowiedni zestaw naprawczy uszczelek jest 
także dołączony do pompki. Całość wyposażenia jest umieszczona 
w przenośnej walizeczce z wkładem piankowym.

Przenośne i niezależne 

Pompki testowe SIKA są idealne dla przenośnego użytkowania. 
Ich mała waga oraz kompaktowa budowa sprawiają, że są łatwe 
do transportu bezpośrednio na miejsce pomiaru. Przyrządy 
mogą być użyte natychmiast i nie wymagają dodatkowego 
zasilania. Nie ma potrzeby zabierania ze sobą butli ze sprężonym 
powietrzem ani podłączania przyrządu do sieci ze sprężonym 
powietrzem. Ręczne generowanie ciśnienia jest proste i łatwe, 
niezależnie od temperatury otoczenia i położenia.

Możliwe obszary zastosowań
Pompki testowe mogą być używane wszędzie, na miejscu 
w warsztacie, w pomieszczeniu testowym i pomiarowym, a także 
w laboratorium. Pokrywają potrzeby wielu branż przemysłowych 
z różnymi zastosowaniami.

Montaż i odbiór •
Produkcja •
Utrzymanie i serwis •
Zapewnienie jakości i monitorowanie przyrządów testowych •
Naprawy •

Są odpowiednie do testowania, nastawiania i kalibracji czujników 
ciśnienia, manometrów, przełączników ciśnienia, zaworów 
bezpieczeństwa i wszystkich typów przyrządów ciśnieniowych. 
Są one zoptymalizowane w swoich funkcjach i użyciu i pomagają 
w wykonaniu specyficznych testów i kontroli.

Standardowy komplet łączników

G⅛ G¼ G⅜ G½ ⅛ NPT ¼ NPT ½ NPT M12 x 1.5 M20 x 1.5 G⅛ A G¼ A

Przenośne zastosowanie

Wersja pełna / p 1000.2
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3 w 1
Hydrauliczna lub pneumatyczna

Powietrze, woda i olej są używane jako czynnik generujący 
ciśnienie. Powietrze jest idealnym czynnikiem testującym 
szczególnie w zastosowaniach w których moczenie próbki 
testowej nie jest dozwolone lub unikać należy użycia agresywnych 
lub jonizujących substancji. Pneumatyczne pompki testowe 
SIKA spełniają wymagania, które w wielu przypadkach mogą być 
wypełnione tylko przez kilka pompek innych producentów

 Ręczne generowanie ciśnienia w zakresach do 60 bar przy 
użyciu rączki jest unikalne - żadna inna pompka nie może tego 
zrobić.

 Zdolność wytwarzania podciśnienia pozwala na operowanie 
z próżnią do - 950 mbar. Zawór przełączania pozwala na zmianę 
z ciśnienia na podciśnienie bez konieczności użycia specjalnych 
narzędzi. 

 Dużej objętości regulator ciśnienia z gwintem o drobnym 
skoku jest używany do precyzyjnego ustawienia ciśnienia 
w niskich zakresach w mbar.

Łatwe w obsłudze hydrauliczne pompki testowe są specjalnie 
zaprojektowane dla czynnika na wysokie zakresy ciśnienia. Mają 
wbudowany zbiorniczek na płyn generujący ciśnienie. Ciśnienia 
do 350 bar, 700 bar i 1000 bar mogą być generowane w zależności 
od modelu.







Ręczne pompki testowe
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Praktyczne

Pompki testowe są tak zaprojektowane, aby umożliwić, poprzez 
użycie łączników,  bezpośrednie podłączenie wszystkich systemów 
ciśnieniowych, które mają być testowane. Sprawdzaną próbkę 
można łatwo podłączyć przy użyciu mocnego przemysłowego 
wężyka z podłączoną szybkozłączką i dostarczonymi łącznikami. 
Manometr wzorcowy jest zamontowany bezpośrednio na górze 
pompki za pomocą łącznika pozycjonującego.

Wymagane ciśnienie testowe jest wstępnie wytwarzane przy 
użyciu rączek i następnie precyzyjnie ustawiane przy pomocy 
zaworu zwalniającego ciśnienie. W rezultacie  ciśnienie na obu 
instrumentach jest takie same. 

Zawór zwalniający ciśnienie pozwala na ciągłą redukcję ciśnienia 
i zapewnia dokładne i łatwe testowanie, nawet przy spadającym 
ciśnieniu. 

W najprostszym przypadku ciśnienie jest pokazywane przez 
analogowy manometr wzorcowy. Użyć można także łatwego 
do odczytu manometru cyfrowego lub ręcznego przyrządu 
elektronicznego. Dokładność testowanego przyrządu może 
być sprawdzona poprzez porównanie wartości referencyjnej 
z wartością pomiarową testowanego przyrządu.

Praktycznie wykonane

►

►

►

Podłączenie 
manometru 
wzorcowego

Dokładne ustawienie

►

Podłączenie 
przyrządu 
sprawdzanego

Siła wytwarzana poprzez ściskanie rączek

►►

Upuszczanie 
ciśnienia
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Ostatnia generacja stacjonarnych pompek testowych łączy precyzję – nawet przy dużych ciśnieniach- z najwyższą jakością wykonania. 
Wszystkie części mające kontakt z czynnikiem są ze stali nierdzewnej co zapewnia bezobsługowe użytkowanie.  

Wyrafinowana budowa tych pompek ułatwia podłączanie próbek, nawet z dużymi nominalnymi średnicami, bez poświęcania 
poręczności. Wbudowane adaptery na podłączeniach ciśnieniowych pozwalają na dowolne ustawienie manometru wzorcowego 
i testowanej próbki. Tym sposobem prawie wszystkie testowe sytuacje mogą być brane pod uwagę. W zależności od modelu 
destylowana woda lub olej hydrauliczny mogą być używane jako czynnik testujący. Destylowana woda jest wspaniałym czynnikiem 
kalibrującym jako że może być usuwana bez żadnego problemu i pozostałości. Skutkiem tego można na przykład testować czujniki, 
które nie mogą być zanieczyszczone olejem. Dla testowania powyżej 1000 bar zalecany jest olej hydrauliczny, gdyż umożliwia on 
łatwiejsze generowanie ciśnienia wskutek większej lepkości.

Napełnianie korpusu i generowanie ciśnienia testowego jest łatwo wykonalne poprzez obrotowe wrzeciono. Duże objętości mogą 
być łatwo wytwarzane poprzez zbiorniczek z płynem generującym ciśnienie, wbudowany w pompkę testową. Fluktuacje ciśnienia 
spowodowane przez powietrze i gaz znajdujący się w płynie, kompensacja termodynamicznych efektów i precyzyjne ustawienie 
potrzebnego ciśnienia testowego są dokonywane poprzez zawór finalnego ustawienia.

Stacjonarne pompki testowe

Przegląd pompek testowych
Funkcja Typ Zakres ciśnienia Powietrze Olej Woda

Ręczna pompka testowa P4 -0.3...4 bar -4.35...58 psi 

P40.2 -0.95...40 bar -13.78...580 psi 

P60 -0.95...60 bar -13.78...870 psi 

P350.1 0...350 bar 0...5076 psi  

P700.2 0...700 bar 0...10 152 psi  

P700.2-1000 0...1000 bar 0...14 503 psi  

Stacjonarna pompka testowa P700.G2 0...700 bar 0...10 152 psi 

P700.GW 0...700 bar 0...10 152 psi 

P1000.GW 0...1000 bar 0...14 503 psi 

P1400.G 0...1400 bar 0...20 305 psi 
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Kalibracja ciśnienia polega na porównaniu pomiędzy wartością 
pomiaru pokazaną przez testowaną próbkę a wartością pokazaną 
przez manometr wzorcowy o znanej dokładności. W wielu 
przypadkach instrument, który ma być testowany, nie może 
być wyłączony z odbywającego się procesu technologicznego. 
Kalibracja jest wtedy wykonywana na miejscu, ażeby uniknąć 
długich przestojów.

Przenośne kalibratory są wtedy specjalnie odpowiednie 
dla takich zastosowań. Celem dokonania specyficznych testów 
funkcjonalnych lub sprawdzenia dokładności, testowana próbka 
jest często połączona z urządzeniem kalibracyjnym przy pomocy 
wężyka ciśnieniowego. Manometry cyfrowe z odpowiednią 
dokładnością mogą być użyte jako instrumenty referencyjne.

Ręczne pompki testowe lub stacjonarne pompki testowe 
są używane do prostego generowania ciśnienia. SIKA oferuje 
kompletny zakres kalibratorów ciśnienia dla różnych zastosowań, 
aby umożliwić  wykonywanie specyficznych testów i zadań 
kalibracyjnych. Rutynowe,na miejscu wykonywane, kalibracje 
mogą być zrobione szybko i ekonomicznie przy pomocy 
prawidłowego zestawienia pompek testowych i manometrów 
wzorcowych. To zapewnia, że pokazywane ciśnienie jest 
prawidłowe, wiarygodne i wszystkie wymogi są spełnione.

Kalibratory ciśnienia

Obsługa

Manometr wzorcowy
(cyfrowy)

Łatwe generowanie 
ciśnienia

Próbka
testowana
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Typ p 4

Pneumatyczne ręczne pompki testowe

Typ P 4

Zakresy ciśnienia

Podciśnienie -0.3 bar (w zależności od testowanej próbki/manometru wzorcowego)

Ciśnienie 4 bar

Wersja OEM

Czynnik generujący ciśnienie powietrze

Wymiary Około 225 x Ø 55 mm

Waga Około 980 g

Podłączenia

Manometr wzorcowy G¼ z szybkozłączem i wężykiem ciśnieniowym (2x1m) 

Próbka sprawdzana G¼ z szybkozłączem i wężykiem ciśnieniowym (1m)

Wersja pełna

Komplet łączników         Chromowany mosiądz

Komplet uszczelek Uszczelki płaskie i okrągłe z Teflon®

Wymiary około 450 x 370 x 110 mm

Waga około 4.2 kg
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Typ p40.2/p 60

Typ P 40.2 P 60

Zakresy ciśnienia

Podciśnienie -0.95 bar -0.95 bar

Ciśnienie 40 bar 60 bar

Wersja OEM

Czynnik generujący 
ciśnienie

powietrze

Wymiary około 240 x 170 x 50 mm

Waga około 1.1 kg

Podłączenia

Manometr wzorcowy G¼

Próbka sprawdzana G¼ z szybkozłączem i wężykiem ciśnieniowym (1m)

Wersja pełna

Komplet łączników         Chromowany mosiądz

Komplet uszczelek Uszczelki płaskie i okrągłe z Teflon®

Wymiary około 450 x 370 x 110 mm

Waga około 4.2 kg
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Typ P 700.3

Zakresy ciśnienia

Z wodą destylowaną 0...700 bar

Z płynem hydraulicznym 0...700 bar

Wersja OEM

Czynnik generujący ciśnienie Woda destylowana lub płyn hydrauliczny

Wymiary około 255 x 225 x 85 mm

Waga około 1.7 kg

Podłączenia

Manometr wzorcowy G¼

Próbka sprawdzana G¼ z szybkozłączem i wężykiem ciśnieniowym (1m)

Wersja pełna

Komplet łączników         Stal nierdzewna

Komplet uszczelek Uszczelki płaskie i okrągłe z Teflon®

Wymiary około 450 x 370 x 125 mm

Waga około 4.8 kg

Typ p 700.3

Hydrauliczne pompki ciśnieniowe 
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Typ P 1000.2

Typ P 1000.2

Zakresy ciśnienia

Z wodą destylowaną 0...700 bar, ciśnienie testowe 1000 bar

Z olejem hydraulicznym 0...700 bar, ciśnienie testowe 1000 bar

Wersja OEM

Czynnik generujący ciśnienie Woda destylowana lub olej hydrauliczny

Wymiary około 255 x 225 x 85 mm

Waga około 1.9 kg

Podłączenia

Manometr wzorcowy G¼ 

Próbka sprawdzana G¼ z szybkozłączem i wężykiem ciśnieniowym (1m) 1000 mbar

Wersja pełna

Komplet łączników         Stal nierdzewna

Komplet uszczelek Uszczelki płaskie i okrągłe z Teflon®

Wymiary około 450 x 370 x 125 mm

Waga około 5 kg
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Typ p1400.G

Wymiary około 340 x 225 x 130 mm

Waga około 9.9 kg

Podłączenia

Manometr wzorcowy G⅜ lewy, G¼, G½

Próbka sprawdzana G⅜ lewy, G¼, G½, G⅛

Wersja pełna

Komplet łączników         Stal nierdzewna

Komplet uszczelek Uszczelki płaskie i okrągłe z Teflon®

Wymiary około 450 x 370 x 150 mm

Waga około 12,6 kg

Typ
P 700.G2 P 700. GW P 1000.GW P1400.G

Zakresy ciśnienia

Z wodą destylowaną 0...700 bar 0...1000 bar

Z olejem hydraulicznym 0...700 bar 0...1400 bar

Wersja OEM

Czynnik generujący ciśnienie olej hydrauliczny woda destylowana woda destylowana olej hydrauliczny

Hydrauliczna stacjonarna pompka testowa
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Manometry cyfrowe są szczególnie odpowiednie zarówno do 
stacjonarnego jak i przenośnego pomiaru i wyświetlania ciśnienia. 
Mogą być użyte jako manometry wzorcowe upraszczające 
sprawdzenie, wyregulowanie i kalibrację innych przyrządów 
ciśnieniowych bezpośrednio w miejscu ich użytkowania.
Wysoka dokładność sygnału jest osiągana poprzez użycie cel 
pomiarowych z elektroniczną linearyzacją o charakterystycznej 
krzywej. Odpowiednie instrumenty są dostępne dla szerokiej 
gamy różnych zadań pomiarowych.
Łatwość użycia jest zapewniona przez innowacyjny projekt 
i zaawansowaną technologię. Wszystkie funkcje zasadnicze przy 
każdorazowym użyciu mogą być wybierane konwencjonalnie 
poprzez naciśnięcie przycisku. Doskonała ochrona przed kurzem 
i wilgocią jest zapewniona poprzez membranę pokrywającą 
wyświetlacz oraz gumowe przyciski. Zintegrowane dodatkowe 
funkcje zapewniają naszym manometrom cyfrowym rzeczywistą 
wszechstronność.

Podstawowe zalety

Dokładny i wiarygodny pomiar •

Wysoka gotowość operacyjna •

Łatwy i czytelny odczyt •

Dobrze dostosowany do trudnych pomiarów w terenie •

Łatwy do zamontowania i użycia •

Dodatkowe funkcje  •

Wersja Ex dostępna na życzenie •

Podciśnienie, ciśnienie i różnica ciśnień

Dostępne są zakresy pomiarowe od -1 bara podciśnienia 
do 2500 barów ciśnienia z wysokim zabezpieczeniem przed 
przekroczeniem ciśnienia. Bardzo małe różnice ciśnień  
w milibarach mogą także być mierzone. Do tych celów używane 
są cele pomiarowe różnicy ciśnień lub dwa niezależne wejścia 
pomiarowe.

Rozdzielczość/Dokładność
Często konieczne jest użycie kilku mechanicznych manometrów 
w przypadku kiedy pomiary muszą być wykonane w szerokim 
zakresie pomiarowym z odpowiednią dokładnością. Manometry 
cyfrowe z dużą rozdzielczością i precyzją mogą podołać temu 
zadaniu tylko jednym instrumentem. Dokładność od 0,5% do 
0,01% pokrywa całkowite spektrum wymagań. Taka precyzja jest 
często spotykana tylko w czułych instrumentach laboratoryjnych, 
podczas gdy manometry cyfrowe SIKA są przeznaczone do użycia 
w trudnych warunkach przemysłowych.

Tara/Zero
Ustawienie przez użytkownika, poprzez naciśnięcie 
przycisku, punktu zero sprawia, że nastawa offsetu jest 
łatwa i eliminuje potrzebę żmudnego mechanicznego 
doregulowania. Nastawa pojedynczych punktów pozwala na 
przesunięcie linearnej krzywej charakterystyki w dodatnim 
lub ujemnym kierunku poza całkowity zakres pomiarowy.

Linearyzacja

Nastawa w wielu punktach może być wykonana, jeżeli 
konieczne jest dostosowywanie pokazywanych wartości do 
różnych sprawdzanych punktów. Nastawa w dwóch punktach 
jest dostępna dla ustawienia punktu zero i nachylenia krzywej 
pomiarowej celi. Niektóre manometry cyfrowe pozwalają na 
programowanie aż do 6. wartości offsetu w celu przesunięcia 
krzywej charakterystyki tak,aby spełnić najbardziej wymagające 
oczekiwania użytkownika.

 Zasilanie bateryjne/ Autowyłączenie

Zasilanie jest zapewniane przez baterie o długim okresie 
użytkowania (zwyczajne lub ładowalne). Zewnętrzny zasilacz AC 
też może być użyty.

W celu wydłużenia okresu działania baterii, programowalne 
autowyłączenie wyłącza zasilanie instrumentu po dłuższym 
okresie jego nie używania.

Elektronika jest zaprojektowana na wyjątkowo małe zużycie 
energii co pozwala na zachowanie działania baterii na znaczący 
okres ponad 1000 godzin. 

Manometry cyfrowe

Dokładne i niezawodne

Typ E2 / D2 i P
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Wyświetlacz

Duży iluminowany cyfrowy lokalny wyświetlacz pokazuje 
mierzone ciśnienie i aktualny status manometru cyfrowego, 
nawet przy słabym oświetleniu. Eliminuje to trudny odczyt 
manometru zegarowego i pozwala na uniknięcie błędów 
paralaksy. Drgania wskazówki spowodowane wibracjami lub 
zmianami ciśnienia są wyeliminowane. Tłumienie i uśrednianie 
wyświetlacza może być konfigurowane bezpośrednio poprzez 
filtry. To zapewnia łatwy odczyt.

 Wybieralne jednostki ciśnienia

Inną zaletą jest duży wybór jednostek ciśnienia. Aż do 13. 
różnych jednostek jest możliwych – dużo więcej niż jakiekolwiek 
skomplikowane podwójne lub wielojednostkowe skale 
manometrów mogą zaoferować.
Żądana jednostka jest wybierana bezpośrednio na manometrze 
cyfrowym i wyraźnie pokazywana na wyświetlaczu. Nie ma potrzeby 
zamiany, żądana wartość może być odczytywana bezpośrednio.

 Obszar zastosowania
Odpowiedni system pomiarowy jest dostępny dla każdego zadania 
pomiarowego. Dla łatwych zastosowań z powietrzem lub substancjami 
nie powodującymi korozji lub jonizacji używane są niskokosztowe, 
zewnętrzne czujniki ciśnienia.
Przy trudnych aplikacjach z wodą i innymi czynnikami agresywnymi, 
najwyższej jakości wersje ze stali nierdzewnej są używane.
Jak tylko zostanie określone przeznaczenie i wyspecyfikowany 
zakres ciśnienia, cyfrowy manometr z wewnętrzną celą 
pomiarową jest preferowany do użycia. Dla często zmieniających 
się warunków czujnik ciśnienia z wtyczką dla różnych zakresów 
ciśnienia i zastosowań może być załączony poprzez użycie złączek. 
Automatyczne wykrywanie czujnika poprzez użycie przyłączy 
zgodnych ze standardami DIN zapewnia proste rozwiązanie 
Plug&Play

Cele pomiarowe i elektronika

Cele pomiarowe i elektronika użyte w manometrach są 
kompensowane temperaturowo, tak więc wpływ temperatury 
na odczyty jest nieistotny.
Dostęp płynu do systemu pomiarowego nie jest konieczny 
co eliminuje ryzyko uszkodzenia przyrządu na skutek jego 
pozostałości. Inną niewątpliwą zaletą elektronicznych celi 
pomiarowych jest ich odporność na gwałtowne wahania 
ciśnienia.

Wyświetlanie Min/Max i funkcja pików 

Doświadczenie pokazuje, że przekroczenia ciśnienia i piki 
ciśnienia wyraźnie wyższe niż normalne ciśnienie robocze 
występują przy niektórych punktach pomiarowych. Pokazywanie  
Min / Max i szybki pomiar pików w manometrze cyfrowym pomaga  
w analizie systemowej i pozwala na określanie wartości pików.  
To pozwala na wykrywanie nieprawidłowych odczytów  
i przekroczeń limitów zakresu i pomaga uniknąć zniszczenia 
systemu ciśnieniowego. Zapobieganie jest często mniej 
kosztowne niż naprawa lub zamiana uszkodzonych instrumentów.

Klasa ochrony

Wysokie klasy IP są dostępne ażeby zminimalizować wrażliwość 
na kurz i wodę. Solidne, odporne na uderzenia manometry są 
zaopatrzone w gumowe nakładki dla ochrony w czasie transportu  
i użytkowania.

Instrumenty do bezpośredniego montażu, do wbudowania 
i przenośne ręczne

Kompaktowa poręczna budowa udowadnia swoją wartość 
w codziennym użytkowaniu. Nie jest już konieczne stosowanie 
manometrów o dużych średnicach aż do 250 mm jako 
manometrów precyzyjnych. Mały rozmiar upraszcza bezpośredni 
montaż. Jeżeli konieczne, dostępne są wersje do zabudowy  
w szafie sterowniczej lub panelu kontrolnym. Przenośne ręczne 
manometry cyfrowe są szczególnie odpowiednie dla zastosowań 
w których wymagane są okresowe pomiary ciśnienia zamiast 
pomiarów ciągłych.

Trzy wykonania

Wersja ze stali nierdzewnej
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Pamięć danych

Funkcja logera do wewnętrznego gromadzenia danych może być 
użyta, aby zapamiętać automatycznie krzywe ciśnienia i wykonany 
test przecieków. Zintegrowana pamięć danych manometru 
cyfrowego pozwala na bezpośrednie gromadzenie różnych 
ustalonych danych. Interwał czasowy pomiędzy pomiarami,  
a także maksymalny czas zapamiętywania są programowalne. 
Zapamiętane wartości mogą być wyświetlone na PC. Pobranie 
danych poprzez naciśnięcie przycisku jest także możliwe. W tym 
przypadku dane są pokazywane bezpośrednio na wyświetlaczu. 
Przy tej czynności wartości są automatycznie przypisywane do daty  
i czasu poprzez użycie zintegrowanego zegara czasu rzeczywistego.

Typ J

Wyjście analogowe

Elektryczny sygnał wyjścia umożliwia zdalne wyświetlanie 
na konsoli kontrolnej lub w pomieszczeniu kontrolnym jak 
również podłączenie zewnętrznych pamięci i instrumentów 
wskazujących. 

Wyjście przekaźnikowe/ Sygnalizacja alarmu

Manometry cyfrowe pozwalają na zamknięcie kontaktów limitu 
nawet przy niskim ciśnieniu. Nie ma potrzeby stosowania 
sił uruchamiających magnetyczną sprężynę lub kontakty 
indukcyjne, co czyni łatwiejszym sygnalizowanie warunków 
krytycznych dla urządzenia i wykonywanie dodatkowych zadań 
kontrolnych. Wbudowany brzęczyk generuje alarm kiedy 
ciśnienie przekracza zakres zaprogramowanego poziomu 
minimalnego lub maksymalnego ciśnienia.

Wyświetlanie temperatury
Pomiar temperatury jest często wymagany w uzupełnieniu 
pomiaru ciśnienia. W tym celu zastosowany został zintegrowany 
czujnik temperatury do pomiaru temperatury czynnika. 
Temperatura procesowa może być wyświetlana po naciśnięciu 
przycisku. To pozwala na pomiar dwóch wartości w jednym 
punkcie pomiarowym co obniża koszty.

Ochrona przeciwwybuchowa 
Wersje przeciwwybuchowe są także dostępne do zastosowania 
w miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem, takich jak 
rafinerie, zakłady chemiczne i platformy wiertnicze.
 
Przykładowe zastosowania

Ciągłe lub czasowe sprawdzanie różnego rodzaju systemów  •
 ciśnieniowych

Pomiar szczelności powietrznej w budynkach dla wykrycia   •
 i eliminacji obszarów zagrożeń i uniknięcia strukturalnych  
 zniszczeń

Monitorowanie stopnia zabrudzeń filtrów w systemach   •
 wentylacji i klimatyzacji

Rejestrowanie spadków ciśnienia dla określenia stopnia   •
 przecieków w testach szczelności

Pomiar ciśnienia barometrycznego powietrza dla określenia   •
 warunków pogodowych

Manometr wzorcowy dla zadań kalibracyjnych •

Funkcje dodatkowe
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Przyrządy ręczne do pomiaru ciśnienia

BASIC SOLID BASIC SOLID PREMIUM
MH 3161 MH 3181 MH 3111 MH 3151 MH 3156

Dokładność (cała skala) 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 %

Zakres ciśnień

-1...25 mbar

-10...350 mbar

2...2.5 mbar
-20...25 mbar 
0...100 mbar 
0...250 mbar
-200...350 mbar
0...400 mbar

0...1300 bar 

-100...2000 mbar

0...1 bar
0...1.3 bar
-1...1.5 bar
-1...2 bar
0...2.5 bar
-1...3 bar
0...4 bar
0...6 bar

0...7 bar
-1...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar

0...100 bar
0...160 bar

0...250 bar

0...400 bar

0...600 bar

0...1000 bar

Nastawa wielopunktowa     

Wymienialna cela pomiarowa   

Podłączenie do PC     

Pamięć danych   

Wyjście analogowe   

Drugie wejście pomiarowe 

Wersja Ex ○ ○ ○ ○ ○

Wersja wolna od oleju i smaru ○ ○
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Manometry cyfrowe

BASIC
E-Ex E2 D-Ex D2

Dokładność (cała skala) 0.5 % 0.5 % 0.1 % 0.1 %

Zakres ciśnień

-1...3 bar -1...3 bar -1...3 bar

-1...30 bar
-1...40 bar

-1...60 bar

-1...30 bar

-1...60 bar

-1...40 bar

-1...60 bar

0...300 bar
0...400 bar 0...300 bar 0...400 bar

0...1000 bar 0...1000 bar

Nastawa wielopunktowa
Podłączenie do PC
Pamięć danych
Wyjście analogowe
Wyjście przekaźnikowe
Wskazanie temperatury
Wersja do zabudowy
Wersja Ex  

Wersja wolna od oleju i smaru ○ ○
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Manometry cyfrowe

SOLID PREMIUM
J P Q L

Dokładność (cała skala) 0.2 % 0.5 %
0.2 %
0.05 %
0.025 %

0.2 % 0.05 %
0.025 %
0.01 %

Zakres ciśnień
0...100 mbar
0...250 mbar
0...500 mbar
-1...1 bar

-1...2.5 bar

-1...5 bar

0...500 mbar
-1...1 bar

-1...2.5 bar

-1...5 bar

-1...1 bar

-1...2.5 bar

-1...5 bar

-1...2 bar

-1...10 bar

-1...20 bar

-1...40 bar

-1...60 bar

-1...10 bar

-1...20 bar

-1...40 bar

-1...60 bar

-1...10 bar

-1...20 bar

-1...40 bar

-1...60 bar

-1...10 bar

-1...20 bar

0...100 bar

0...250 bar
0...350 bar

0...500 bar

0...700 bar

0...100 bar

0...250 bar
0...350 bar

0...500 bar

0...700 bar

0...100 bar

0...250 bar
0...350 bar

0...500 bar

0...700 bar

0...100 bar

0...200 bar

0...400 bar

0...700 bar

0...1000 bar
0...1500 bar
0...2000 bar

0...1000 bar
0...1500 bar
0...2000 bar
0...2500 bar

0...1000 bar
0...1500 bar
0...2000 bar

0...1000 bar

Nastawa wielopunktowa   

Podłączenie do PC ○ ○ ○ ○
Pamięć danych 

Wyjście analogowe ○ ○
Wyjście przekaźnikowe ○ 

Wskazanie temperatury  

Wersja do zabudowy ○ ○ ○
Wersja Ex ○

Wersja wolna od oleju i smaru ○
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Manometry wzorcowe

Typ e - ex Typ D - ex

Typ   E-Ex
Dokładność (cały zakres) 0.5 %
Zakresy pomiarowe Rozdzielczość

 -1...30 bar
 0...300 bar

 10 mbar
 100 mbar

Typ  D-Ex
Dokładność (cały zakres) 0.1 %
Zakresy pomiarowe Rozdzielczość

-1...3 bar
-1...30 bar
-1...60 bar
0...300 bar
0...700 bar

1 mbar
10 mbar
10 mbar
100 mbar
200 mbar
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Funkcje

Typ E-Ex D-Ex
Opcje ustawienia
Linearyzacja
Tara / Zero  

Wybieralne jednostki
Ciśnienie
Temperatura

bar bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm²

Właściwości
Wejścia pomiarowe
Podłączenie do PC 
Wyjście analogowe
Wyjście przekaźnika
Wersja do zabudowy
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Wersja wolna od oleju i smaru (opcjonalnie)

1 x bezpośrednie

Ex II 1G EEx ia II C T5 / T6
 (< 200 bar) 

Dane pamięci
Ilość pamięci
Interwały rejestracji
Czas rejestracji
Rejestrowane dane

Wyświetlacz/Prezentacja
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Bargraf
Podświetlenie
Filtr wyświetlacza
Wartość min./maks

4 cyfry



Pomiar
Standardowy
Piki/Szybki

500 msec.

Podłączenie procesowe
Opcje podłączenia
Materiał
Temperatura czynnika
Dla czynników agresywnych

G¼ / H16 UNF
1.0718 cynkowane / 1.4435
0...50 °C


Obudowa
Stopień ochrony
Wymiary
Materiał
Temperatura pracy
Waga

IP65 (Przód) / IP65
Ø 70 mm T=30 mm H=100 mm
ABS Tworzywo
0...50 °C
130 g

Zasilanie
Funkcja autowyłączenia
Typ baterii
Zasilanie zewnętrzne
Trwałość baterii



1 x 3V CR

1000 h

Certyfikaty (opcja)
Certyfikat DAkkS
Certyfikat fabryczny SIKA
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Typ E2 / D2
Dane techniczne
Dokładność (cały zakres) E2 0.5 % D2 0.1 %
Zakresy pomiarowe Rozdzielczość

 -1...3 bar
 -1...40 bar
 -1...60 bar
 0...400 bar
 0...700 bar
 0...1000 bar

 1 mbar
 10 mbar
 10 mbar
 100 mbar
 100 mbar
 100 mbar

 1 mbar
 10 mbar
 10 mbar
 100 mbar
 100 mbar
 100 mbar

Typ e2, D2

* Inne zakresy pomiarowe na życzenie
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Funkcje

Typ E2 / D2
Opcje ustawienia
Linearyzacja
Tara / Zero 

Wybieralne jednostki
Ciśnienie
Temperatura

bar, mbar, kPa, MPa, PSI, kg/cm², mH2O

Właściwości
Wejścia pomiarowe
Podłączenie do PC 
Wyjście analogowe
Wyjście przekaźnika
Wersja do zabudowy
Zabezpieczenie 
przeciwwybuchowe

1 x bezpośrednie

Dane pamięci
Ilość pamięci
Interwały rejestracji
Czas rejestracji
Rejestrowane dane

Wyświetlacz/Prezentacja
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Bargraf
Podświetlenie
Filtr wyświetlacza
Wartość min./maks

4 ½ cyfry








Pomiar
Standardowy
Piki/Szybki

10 msec.
10 msec.

Podłączenie procesowe
Opcje podłączenia
Materiał
Temperatura czynnika
Dla czynników agresywnych

G¼
1.4404
-20...80 °C


Obudowa
Stopień ochrony
Wymiary
Materiał
Temperatura pracy
Waga

IP67 (Przód) / IP67
Ø 80 mm T=30 mm H=100 mm
Odlew cynkowy
0...50 °C
540 g

Zasilanie
Funkcja autowyłączenia
Typ baterii
Trwałość baterii



2x 1.5 V AA
1500 h
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Typ J

Typ J
Dokładność (cały zakres) 0.2 %
Zakresy pomiarowe* Rozdzielczość

0...100 mbar
0...250 mbar
0...500 mbar
-1...1 bar
-1...2.5 bar
-1...5 bar
-1...10 bar
-1...20 bar
-1...40 bar
-1...60 bar
0...100 bar
0...250 bar
0...350 bar
0...500 bar
0...700 bar
0...1000 bar
0...1500 bar
0...2000 bar

0.1 mbar
0.1 mbar
0.1 mbar
1 mbar
1 mbar
1 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
1 bar
1 bar
1 bar

* Inne zakresy pomiarowe na życzenie
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Funkcje
Typ J
Opcje ustawienia
Linearyzacja
Tara / Zero

6 punktów


Wybieralne jednostki
Ciśnienie
Temperatura

bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, mmHg, inHg, cmH2O, mH2O, inH2O, kg,cm²  
°C, °F

Właściwości
Wejścia pomiarowe
Podłączenie do PC 
Wyjście analogowe
Wyjście przekaźnika
Wersja do zabudowy (opcja)
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

1 x bezpośrednie
UsB (B)

Dane pamięci
Ilość pamięci
Interwały rejestracji
Czas rejestracji
Rejestrowane dane

60 000 wartości (auto)
1 s...10 h
1 min...1000 h
ciśnienie / temperatura

Wyświetlacz/Prezentacja
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Bargraf
Podświetlenie
Filtr wyświetlacza
Wartość min./maks

5 cyfr








Pomiar
Standardowy
Piki/Szybki

100 msec.

Podłączenie procesowe
Opcje podłączenia
Materiał
Temperatura czynnika
Dla czynników agresywnych

G½
1.4542
-10...70 °C


Obudowa
Stopień ochrony
Wymiary
Materiał
Temperatura pracy
Waga

IP65 (front) / IP40
86 x 86 mm  T=40 mm H=135 mm
Aluminium
-10...70 °C
900 g

Zasilanie
Funkcja autowyłączenia
Typ baterii
Zasilanie zewnętrzne (opcja)
Trwałość baterii



wewnętrzny akumulatorek
USB
2000 h

Certyfikaty (opcja)
Certyfikat DAkkS
Certyfikat fabryczny SIKA
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Typ p

Typ P
Dokładność (cały zakres) 0.5 % 0.2 % 0.05 % 0.025 %

Zakresy pomiarowe* Rozdzielczość
0...500 mbar
-1...1 bar
-1...2.5 bar
-1...5 bar
-1...10 bar
-1...20 bar
-1...40 bar
-1...60 bar
0...100 bar
0...250 bar
0...350 bar
0...500 bar
0...700 bar
0...1000 bar
0...1500 bar
0...2000 bar
0...2500 bar

1 mbar
1 mbar
1 mbar
1 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
1 bar
1 bar
1 bar
1 bar

0.1 mbar
1 mbar
1 mbar
1 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
1 bar
1 bar
1 bar
1 bar

0.1 mbar
0.1 mbar
0.5 mbar
0.5 mbar
1 mbar
2 mbar
5 mbar
5 mbar
10 mbar
20 mbar
50 mbar
50 mbar
50 mbar
100 mbar
200 mbar
500 mbar

1 mbar
2 mbar
5 mbar
5 mbar
10 mbar
20 mbar
50 mbar
50 mbar
50 mbar
100 mbar
200 mbar
500 mbar

* Inne zakresy pomiarowe na życzenie
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Funkcje
Typ P
Opcje ustawienia
Linearyzacja
Tara / Zero

6 punktów


Wybieralne jednostki
Ciśnienie
Temperatura

bar, mbar, kPa, MPa, PSI  
 

Właściwości
Wejścia pomiarowe
Podłączenie do PC (opcja)
Wyjście analogowe
Wyjście przekaźnika
Wersja do zabudowy (opcja)
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe (opcja)

1 x bezpośrednie
rs232



Dane pamięci
Ilość pamięci
Interwały rejestracji
Czas rejestracji
Rejestrowane dane

60 000 wartości (auto)
1 s...10 h
1 min...1000 h
ciśnienie / temperatura

Wyświetlacz/Prezentacja
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Bargraf
Podświetlenie
Filtr wyświetlacza
Wartość min./maks

4 cyfry (0.5% / 0.2%), 5 cyfr (0.05% / 0.025%)






Pomiar
Standardowy
Piki/Szybki

100 msec.

Podłączenie procesowe
Opcje podłączenia
Materiał
Temperatura czynnika
Dla czynników agresywnych

G½
1.4542
0...50 °c


Obudowa
Stopień ochrony
Wymiary
Materiał
Temperatura pracy
Waga

IP65 (przód) / IP40
86 x 86 mm  T=40 mm H=135 mm
Aluminium
0...50 °C
900 g

Zasilanie
Funkcja autowyłączenia
Typ baterii
Zasilanie zewnętrzne (opcja)
Trwałość baterii



2x 1.5 V AAA
24 VDC
8000 h

Certyfikaty (opcja)
Certyfikat DAkkS
Certyfikat fabryczny SIKA
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Typ Q
Dokładność (cały zakres) 0.2 %
Zakresy pomiarowe** Rozdzielczość

-1...1 bar
-1...2.5 bar
-1...5 bar
-1...10 bar
-1...20 bar
-1...40 bar
-1...60 bar
0...100 bar
0...250 bar
0...350 bar
0...500 bar
0...700 bar
0...1000 bar
0...1500 bar
0...2000 bar
0...2500 bar

1 mbar
1 mbar
1 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
10 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
100 mbar
1 bar
1 bar
1 bar
1 bar

Typ L
Dokładność (cały zakres) 0.05 % 0.025 %* 0.01 %*
Zakresy pomiarowe Rozdzielczość

-1...2.0 bar
-1...10 bar
-1...20 bar
0...200 bar
0...400 bar
0...700 bar
0...1000 bar

0.1 mbar
1 mbar
1 mbar
10 mbar
50 mbar
100 mbar
100 mbar

1 mbar
10 mbar
50 mbar
100 mbar
100 mbar

1 mbar
10 mbar
50 mbar
100 mbar
100 mbar

Typ Q Typ L

* Deklaracja dokładności
** Inne zakresy pomiarowe na życzenie
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Funkcje

Typ Q L
Opcje ustawienia
Linearyzacja
Tara / Zero

6 punktów
 

Wybieralne jednostki
Ciśnienie
Temperatura

bar bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, mmHg, inHg, 
cmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, Kp/cm²

Właściwości
Wejścia pomiarowe
Podłączenie do PC 
Wyjście analogowe (opcja)
Wyjście przekaźnika
Wersja do zabudowy (opcja)
Zabezpieczenie 
przeciwwybuchowe (opcja)

1 x bezpośrednie
RS232 (opcja)
0(4)...20mA / 0...10 V
2 x 24 VDC/1A 


1 x bezpośrednie
RS 485

Ex II 2G Ex ia II C T6
Dane pamięci
Ilość pamięci
Interwały rejestracji
Czas rejestracji
Rejestrowane dane

Wyświetlacz/Prezentacja
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Bargraf
Podświetlenie
Filtr wyświetlacza
Wartość min./maks

4 cyfry, segmentowy LeD

czerwony LeD




5 cyfr
 



Pomiar
Standardowy
Piki/Szybki

16 msec. 500 msec. 

Podłączenie procesowe
Opcje podłączenia
Materiał
Temperatura czynnika
Dla czynników agresywnych

G½
1.4542
0...50 °C


G¼
1.4435
0...50 °c


Obudowa
Stopień ochrony
Wymiary

Materiał
Temperatura pracy
Waga

IP67 (przód) / IP40
86 x 86 mm 
T=40 mm H=135 mm
Aluminium
0...50 °C
900 g

IP65 (przód) / IP54
Ø 80 mm 
T=40 mm H=120 mm
ABS tworzywo
0...50 °C
210 g

Zasilanie
Funkcja autowyłączenia
Typ baterii
Zasilanie zewnętrzne
Trwałość baterii



24 VDC



1x 3 VCR

2000 h

Certyfikaty (opcja)
Certyfikat DAkkS
Certyfikat fabryczny SIKA



Typ MH 3161 / MH 3181
Dokładność (cały zakres) 0.2 %
Zakresy pomiarowe Rozdzielczość

MH 3161-01 / MH 3181-01
MH 3161-07 / MH 3181-07
MH 3161-12 / MH 3181-12
MH 3161-13 / MH 3181-13

-1.00...25 mbar
-10.0...350 mbar
0...1300 mbar (abs.)
-100...2000 mbar

0.01 mbar
0.1 mbar
1 mbar
1 mbar

Typ MH 3161 / MH 3181
Dokładność (cały zakres) 0.2 %
Zakresy pomiarowe Rozdzielczość

W zależności od zewnętrznego czujnika ciśnienia MSD.

Typ mH 3161 / mH 3181

Typ msD 250 mre

Przyrządy ręczne do pomiaru ciśnienia

Typ mH 3111 / mH 3151 / mH 3156

Typ msD 160 Bre

Wersja Ex (EEx ib IIC T4 - 03ATEX0136X)
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Funkcje

Typ MH 3161 MH 3181 MH 3111 MH 3151 MH 3156

Opcje ustawienia
Linearyzacja
Tara / Zero

2 punkty


Wybieralne jednostki
Ciśnienie
Temperatura

bar, mbar, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O

Właściwości
Wejścia pomiarowe
Podłączenie do PC 
Wyjście analogowe
Wersja do zabudowy
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Wersja wolna od oleju i smaru 
(opcja)

2 x bezpośrednie
USB

Ex II 2G Ex ia II C T6

2 x bezpośrednie
USB
0...1 V

Ex II 2G Ex ia II C T6

1 x zamienne
USB

Ex II 2G Ex ia II C T6

1 x zamienne
USB
0...1 V

Ex II 2G Ex ia II C T6

1 x zamienne
USB
0...1 V

Ex II 2G Ex ia II C T6

Dane pamięci
Ilość pamięci

Interwały rejestracji

Czas rejestracji
Rejestrowane dane

10 000 wartości 
(Auto)
1...3600 s

ciśnienie

10 000 wartości 
(Auto)
1...3600 s

ciśnienie

4000 wartości 
(Auto)
1...3600 s

ciśnienie
Wyświetlacz/Prezentacja
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Bargraf
Podświetlenie
Filtr wyświetlacza
Wartość min./maks

4 ½ cyfry



4 ½ cyfry





4 ½ cyfry

 



4 ½ cyfry





4 ½ cyfry





Pomiar
Standardowy
Piki/Szybki

250 msec. 250 ms
1 ms

250 ms 250 ms
1 ms

250 ms
1 ms

Podłączenie procesowe
Opcje podłączenia
Materiał
Temperatura czynnika
Dla czynników agresywnych

nypel Ø 6
miedź 2.0380
-10...50 °c 

nypel Ø 6
miedź 2.0380
-10...50 °c 

czujniki ciśnienia msD

Obudowa
Stopień ochrony
Wymiary
Materiał
Temperatura pracy
Waga

IP65 (przód) / IP40
140 x 70 x 30 mm
ABS tworzywo
0...50 °C 
200 g 

Zasilanie
Funkcja autowyłączenia
Typ baterii
Zasilanie zewnętrzne
Trwałość baterii



9 V block
12 VDC
350 h

Certyfikaty (opcja)
Certyfikat DAkkS
Certyfikat fabryczny SIKA
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Typ z Nylonu 

Piezorezystywne czujniki ciśnienia z wbudowaną pamięcią dla 
powietrza, a także nie powodujących korozji / nie jonizujących 
gazów i płynów.

Wejścia 2 x nyple Ø6 •

Dokładność* ± 0,2% całego zakresu  •

Kabel PCV  [1m] z wtyczką mini DIN •

Obudowa     Mocne tworzywo ABS, stopień ochrony IP 65 •

Wymiary         70 x 30 x 15 mm[W x D x Sz] •

 Waga               Około 75 g •

Typ ze stali nierdzewnej

Piezorezystywny czujnik ciśnienia z wbudowaną pamięcią dla 
agresywnych czynników, wody, gazów i płynów.

Wejścia G1/2 •

Dokładność* ± 0,2% całego zakresu  •

Kabel PCV [1m] z wtyczką mini DIN    •
   (nie wchodzi w dostawę)

Obudowa Stal nierdzewna, IP65 •

Wymiary 23 x 85 mm ( Ø x D) •

Waga  Około 175 g •

Czujniki ciśnienia MSD

Zakres ciśnienia
Typ (nylon) Rozdzielczość
MSD 2.5 MR -2...2.5 mbar 0.001 mbar
MSD 25 MR -20...25 mbar 0.01 mbar
MSD 350 MR -200...350 mbar 0.1 mbar
MSD 1.3 BA 0...1.3 bar (abs.) 1 mbar
MSD 2 BA 0...2 bar (abs.) 1 mbar
MSD 2 BR -1...2 bar 1 mbar
MSD 7 BA 0...7 bar (abs.) 10 mbar
MSD 10 BR -1...10 bar 10 mbar
Typ ( stal nierdzewna) Rozdzielczość
MSD 100 MRE 0...100 mbar 0.1 mbar
MSD 250 MRE 0...250 mbar 0.1 mbar
MSD 400 MRE 0...400 mbar 0.1 mbar
MSD 1 BAE 0...1 bar (abs.) 1 mbar
MSD 1 BRE 0...1 bar 1 mbar
MSD -1 / 1.5 BRE -1...1.5 bar 1 mbar
MSD -1 / 3 BRE -1...3 bar 1 mbar
MSD 2.5 BAE 0...2.5 bar (abs.) 1 mbar
MSD 2.5 BRE 0...2.5 bar 1 mbar
MSD 4 BAE 0...4 bar (abs.) 1 mbar
MSD 4 BRE 0...4 bar 1 mbar
MSD 6 BAE 0...6 bar (abs.) 1 mbar
MSD 6 BRE 0...6 bar 1 mbar
MSD 10 BAE 0...10 bar (abs.) 10 mbar
MSD 10 BRE 0...10 bar 10 mbar
MSD 16 BAE 0...16 bar (abs.) 10 mbar
MSD 25 BAE 0...25 bar (abs.) 10 mbar
MSD 25 BRE 0...25 bar 10 mbar
MSD 40 BRE 0...40 bar 10 mbar
MSD 60 BRE 0...60 bar 10 mbar
MSD 100 BRE 0...100 bar 0.1 bar
MSD 160 BRE 0...160 bar 0.1 bar
MSD 250 BRE 0...250 bar 0.1 bar
MSD 400 BRE 0...400 bar 0.1 bar
MSD 600 BRE 0...600 bar 0.1 bar
MSD 1000 BRE 0...1000 bar 1 bar

* Opcja: wyższa dokładność czujnika (dostępna od 350 mbar)
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Pakiet oprogramowania
Funkcja AnalyserLight DEMO PressKAL CCS30 EBS20M SOFT3050

Zarządzanie pamięcią
> Zapisywanie w PC/usuwanie/wysyłanie
> Ustawianie interwału zapamiętywania
> Funkcja graficzna













Zarządzanie wyświetlaczem
> Zdalne pokazywanie
> Zapamiętywanie wartości w czasie rzeczywistym
> Ustawianie interwału zapamiętywania
> Funkcja wysyłania

























Zarządzanie kalibracją
> Zdalne pokazywanie
> Ustawianie procedury kalibracji
> Ustawianie certyfikatów kalibracji







Manometry wzorcowe

R
J

P
R
Q

P
R
J

L Seria MH MH 3181
MH 3151
MH 3158

Podłączenie do PC i oprogramowanie

Wiele manometrów cyfrowych ma seryjne porty interfejsu, które umożliwiają przekazywanie wartości pomiaru i zapamiętanych 
danych bezpośrednio do PC i ich archiwizowanie. Niedrogi system gromadzenia danych pomiarowych może łatwo być zastosowany 
przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.
Procesy mogą być łatwo monitorowane i analizowane przy użycie zapamiętanych i wizualizowanych  pomiarów ,a wszystkie dane 
mogą być przesyłane używając  standardowych programów takich jak Microsoft Excel. Zdalna kontrola jest także możliwa. Różne 
oprogramowania z funkcjami zapamiętywania i wyświetlania, oceną logera i alarmów, a także do kalibracji są dostępne.

Akcesoria


