Przyrządy do pomiaru ciśnienia
MH 3161 i MH 3181
MH 3161
Cyfrowy uniwersalny przyrząd ręczny do pomiaru ciśnienia
z wewnętrznym piezorezystywnym czujnikiem ciśnienia dla
powietrza oraz nie powodujących korozji/ nie jonizujących
gazów i płynów.

Typy MH 3161 i MH 3181

Rodzaj ciśnienia
Nadciśnienie, podciśnienie, różnica ciśnienia i ciśnienie
absolutne, ciśnienie atmosferyczne/barometryczne, próżnia.
Wejścia
2 x metalowe króćce dla wężyków 6 x 1 mm.
Zakresy pomiarowe / rozdzielczość
-199999….19999 cyfry
Typ

Zakres pomiarowy

Przeciążenie

Rozdzielczość

MH 3161-01
MH 3161-07
MH 3161-12
MH 3161-13

-1...25 mbar (wzgl.)
-10...350 mbar (wzgl.)
0...1300 mbar (abs.)
-100...2000 mbar (wzgl.)

100 mbar
1 bar
4 bar
4 bar

(0.01 mbar)
(0.1 mbar)
(1 mbar)
(1 mbar)

Wyjścia
Wyjście analogowe 0... 1 V.
Skalowanie dla łatwego odczytu danych.

Dokładność
± 0,2% całego zakresu [histereza i liniowość].
Jednostki
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH2O

Wyświetlanie alarmu i czasu
Sygnał alarmowy min. – maks. poprzez wyświetlacz, złącze
i brzęczek.
Zegar czasu rzeczywistego ze wskazaniem daty.

Złącze komputerowe
Łącze danych poprzez szeregowy interfejs
DC-izolowane i odporne na zwarcia.

Przechowywanie danych [funkcja Log ]

Liczba pomiarów
4 pomiary / sek.

PAMIĘĆ
99 plików danych [wartość pomiaru, wartości min./maks., czas,
data].
Ręczny wybór plików do odczytu poprzez naciśnięcie klawisza.

MH3181
Taki sam jak MH 3161.
Dodatkowo wyjście analogowe.
Dodatkowo funkcja pamięci, alarmu i zegara.
Wybór liczby pomiarów i uśrednień.
Zakresy pomiarowe / rozdzielczość
Typ
MH 3181-01
MH 3181-07
MH 3181-12
MH 3181-13

Zakres pomiarowy
-1...25 mbar (wzgl.)
-10...350 mbar (wzgl.)
0...1300 mbar (abs.)
-100...2000 mbar (wzgl.)

Przeciążenie
100 mbar
1 bar
4 bar
4 bar

Rozdzielczość
(0.01 mbar)
(0.1 mbar)
(1 mbar)
(1 mbar)

CYKL
9999 plików danych [wartość pomiaru, wartość średnia, wartości
min./maks.].
Automatyczne odczytywanie danych w ustalonych odstępach
czasu.
Ustawialne interwały pomiaru 1 sek.... 60 minut.
Liczba pomiarów
WOLNY – 4 pomiary/sek.
SZYBKI – 100 pomiarów / sek.
PIKI – 1000 pomiarów / sek.
Uśrednianie
Poprzez połączenie wartości pomiarowych w ustawionym
interwale.
Opcje
•• Wyższa dokładność czujnika [dostępne od 350 mbarów]
•• Wersja EXI [EEx ib IIC T4- 03ATEX0136X]
1

MH 3111, MH 3151 i MH 3156
MH 3111
Cyfrowy uniwersalny przyrząd ręczny do pomiaru ciśnienia.
Do współpracy z automatycznie rozpoznawalnymi wymiennymi
czujnikami MSD.

Typy MH 3111, 3151 i 3156

Rodzaj ciśnienia
Nadciśnienie, podciśnienie, różnica ciśnienia i ciśnienie
absolutne, ciśnienie atmosferyczne/barometryczne, próżnia
[w zależności od podłączonego czujnika].
Wejścia
1 x mini gniazdo DIN.
Zakres pomiarowy
-19999...19999 cyfry
Dokładność
± 0,2% całego zakresu [histereza i liniowość].
Jednostki
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH2O
Złącze komputerowe
Łącze danych poprzez szeregowy interfejs
DC-izolowane i odporne na zwarcia.
Liczba pomiarów
4 pomiary / sek
MH 3151
Taki sam jak MH 3111.
Dodatkowo wyjście analogowe.
Dodatkowo funkcja pamięci, alarmu i zegara.
Wybór liczby pomiarów.
Wyjścia
Wyjście analogowe 0... 1 V.
Skalowanie dla łatwego odczytu danych..
Wyświetlanie alarmu i czasu
Sygnał alarmowy min. – maks. poprzez wyświetlacz, złącze
i brzęczek.
Zegar czasu rzeczywistego ze wskazaniem daty.
Przechowywanie danych [funkcja Log]
PAMIĘĆ
99 plików danych [wartość pomiaru, wartość min./ maks., czas,
data].
Ręczny wybór plików do odczytu poprzez naciśnięcie klawisza.
CYKL
9999 plików danych [wartość pomiaru, wartość średnia, wartość
min./maks.].
Automatyczne odczytywanie danych w ustalonych odstępach
czasu.
Ustawialne interwały czasowe 1 sek.... 60 minut.
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Liczba pomiarów
WOLNY – 4 pomiary/sek.
SZYBKI – 100 pomiarów / sek.
PIKI – 1000 pomiarów / sek.
Uśrednianie
Poprzez połączenie wartości pomiarowych w ustawionym
interwale.
MH3156
Taki sam jak MH 3151.
Dodatkowe wejście pomiarowe.
Zwiększona pamięć w funkcji CYKL.
Wejścia
2 x mini gniazdo DIN.
Przechowywanie danych [funkcja Log ]
CYKL
4000 plików danych [wartość pomiarowa1 lub średnia1, min.
wartość 1, maks. wartość 1] [wartość pomiarowa 2 lub średnia
2, min. wartość 2, maks. wartość 2] [różnica M1-M2 lub różnica
AV1-AV2, różnica min.1- min.2, różnica maks.1 – maks.2 ].
Automatyczne odczytywanie danych w ustawionych interwałach
Ustawialne interwały pomiaru 1 sek.... 60 minut.
Opcje
•• Wyższa dokładność czujnika [dostępne od 350 mbarów).
•• Wersja EXI [EEx ib IIC T4- 03ATEX0136X], nie jest możliwa
dla MH 3156.

Czujniki ciśnienia MSD
Dla przyrządów ręcznych do pomiaru ciśnienia serii MH
Typ z nylonu
Piezorezystywne czujniki ciśnienia z wbudowaną pamięcią
dla powietrza, a także nie powodujących korozji / nie jonizujących
gazów i płynów.

Typy MSD 250 MRE i MSD 160 BRE

Wejścia
2 x nylonowe nyple dla wężyków 6 x 1 mm.
Dokładność
± 0,2% całego zakresu [histereza i liniowość].
Zakres pomiarowy / rozdzielczość
Typ (Nylon)
MSD 2.5 MR
MSD 25 MR
MSD 350 MR
MSD 1.3 BA
MSD 2 BA
MSD 2 BR
MSD 7 BA
MSD 10 BR

Zakres pomiarowy
-2...2.5 mbar (wzgl.)
-20...25 mbar (wzgl.)
-200...350 mbar (wzgl.)
0...1.3 bar (abs.)
0...2 bar (abs.)
-1...2 bar (wzgl.)
0...7 bar (abs.)
-1...10 bar (wzgl.)

Przeciążenie
200 mbar
300 mbar
1 bar
4 bar
4 bar
4 bar
10 bar
10.5 bar

Rozdzielczość
0.001 mbar
0.01 mbar
0.1 mbar
1 mbar
1 mbar
1 mbar
10 mbar
10 mbar

Podłączenie elektryczne
Kabel PCV [1 m] 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
Przyłącze G¼” ze stali nierdzewnej.
Dokładność
± 0,2% całego zakresu [histereza i liniowość].
Podłączenie elektryczne

Zakres pomiarowy / rozdzielczość
Typ
(stal nierdzewna)
MSD 100 MRE
MSD 250 MRE
MSD 400 MRE
MSD 1 BAE
MSD 1 BRE
MSD -1 / 1.5 BRE
MSD -1 / 3 BRE
MSD 2.5 BAE
MSD 2.5 BRE
MSD 4 BAE
MSD 4 BRE
MSD 6 BAE
MSD 6 BRE
MSD 10 BAE
MSD 10 BRE
MSD 16 BAE
MSD 25 BAE
MSD 25 BRE
MSD 40 BRE
MSD 60 BRE
MSD 100 BRE
MSD 160 BRE
MSD 250 BRE
MSD 400 BRE
MSD 600 BRE
MSD 1000 BRE

Zakres
pomiarowy
0...100 mbar (wzgl.)
0...250 mbar (wzgl.)
0...400 mbar (wzgl.)
0...1 bar (abs.)
0...1 bar (wzgl.)
-1...1.5 bar (wzgl.)
-1...3 bar (wzgl.)
0...2.5 bar (abs.)
0...2.5 bar (wzgl.)
0...4 bar (abs.)
0...4 bar (wzgl.)
0...6 bar (abs.)
0...6 bar (wzgl.)
0...10 bar (abs.)
0...10 bar (wzgl.)
0...16 bar (abs.)
0...25 bar (abs.)
0...25 bar (wzgl.)
0...40 bar (wzgl.)
0...60 bar (wzgl.)
0...100 bar (wzgl.)
0...160 bar (wzgl.)
0...250 bar (wzgl.)
0...400 bar (wzgl.)
0...600 bar (wzgl.)
0...1000 bar (wzgl.)

Przeciążenie Rozdzielczość
1 bar
2 bar
2 bar
5 bar
5 bar
10 bar
17 bar
10 bar
10 bar
17 bar
17 bar
35 bar
35 bar
35 bar
35 bar
80 bar
50 bar
50 bar
80 bar
120 bar
200 bar
320 bar
500 bar
800 bar
1200 bar
1500 bar

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

Kabel PCV [1 m] z wtyczką mini DIN.

Opcje dla czujników nylonowych i ze stali nierdzewnej

Obudowa

•• Wyższa dokładność czujnika [dostępne od 350 mbarów]

Stal nierdzewna, stopień ochrony IP 65.

•• Wersja EXI [EEx ib IIC T4- 03ATEX0136X]

Wymiary
Około 23 x 85 mm (Ø x L)
Waga
Około 175 g
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Akcesoria

Program
Prawie wszystkie przyrządy z serii MH są wyposażone w złącze
komputerowe w związku z czym wartości mierzone i zapamiętane
mogą być przetransferowane i zapisane w komputerze. Używając
oprogramowania i konwertora można łatwo stworzyć kosztowo
efektywny system gromadzenia parametrów pomiarowych.
Dostępne jest oprogramowanie EBS 20 M z funkcjami zapisywania
i wyświetlania jak i SOFT 3050 dla oceny zapamiętanych i alarmowych
wartości. Procesy mogą być zatem monitorowane i analizowane
używając procedur pomiarowych zapamiętanych i wizualizowanych.
.

Baterie / sieć i ładowarka
•• Wtyczka sieciowa z przewodem
•• Ładowarka do baterii NiCd
•• Baterie NiCd, ładowalne

Walizeczka serwisowa i transportowa / torba serwisowa
Walizeczka z twardego tworzywa w różnych wielkościach
z pianką ochronną i zamkiem na zatrzask:
Oprogramowanie komputerowe WINDOWS
Z dogodnym systemem zapisywania danych, pamięcią, dużym
wyświetlaczem, wyświetlaczem danych dla maks. 20 kanałów
pomiarowych i graficzną prezentacją pomierzonych wartości:
•• Ustawialny czas i oś wartości pomiaru
•• Ustawialne warunki początku i zakończenia
•• Indywidualne oznaczenie osi
•• Ustawialna grubość linii i kolor
•• Ustawialny opis punktów pomiarowych
•• Cyfrowe wyświetlanie wartości pomiarowych na całym
ekranie
•• Transfer, zapisywanie i archiwizacja wartości pomiarowych
•• Regulowana częstotliwość pomiaru
•• Duże pole dla komentarza
•• Przechowywanie danych w kodzie ASCII
•• Język: niemiecki lub angielski do wyboru
Konwertor przyłącza
•• Konwertor danych z szeregowym interfejsem PC
•• Elektrycznie izolowany i zabezpieczony przed zwarciem
•• Podłączenie do PC poprzez 9-cio pinowe gniazdo D
lub USB
•• Zasilanie z PC
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•• Standard [275 x 229 x 83 mm]
•• Duża [394 x 294 x 106 mm]
Torba serwisowa z nylonowym pokrowcem.

Świadectwa

Dostępne są świadectwa fabryczne lub DKD w celu potwierdzenia
doskonałej dokładności niezbędnej dla zastosowań w sektorze
serwisowym, w działach pomiarowych i kontrolnych oraz kontroli
jakości.
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Zestawienie naszych produktów
Seria MH

Ciśnienie
MH 3161

MH 3181

MH 3111

MH 3151

Wejście pomiarowe

Czujnik wewnętrzny

Czujnik zewnętrzny

Zakres
pomiarowy

-1...2000 mbar

Zależy od wybranego czujnika MSD

Rozdzielczość

0.01 mbar

0.001 mbar...10 mbar,
Zależy od wybranego czujnika MSD

Jednostki

Mbar / bar / kPa / MPa / mmHg / PSI / mH2O

Wyświetlacz

2 x 4½ cyfry

Linearyzacja

Offset / pochyłość

Wejścia

2

MH 3156

Offset / pochyłość
2

1

1

2

Wyjście analogowe







Funkcja zapamiętywania











Złącze
komputerowe







Funkcja alarmu
[brzęczek]







Zegar / data
[czas rzeczywisty]







Linearyzacja z danym
czujnikiem
Wersja EXI











Funkcja automatycznego
wyłączania











Wartości min.-maks











Funkcja
podtrzymania



























Korekta wartości dla
pomiaru powierzchniowego
Różnica ciśnień
Funkcja tary





Korekta do poziomu morza
[abs.]





Rozszerzone funkcje pomiarowe

•• Wartość
średnia
•• Szybki / PIKI /
WOLNY
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•• Wartość średnia
•• Szybki / PIKI / WOLNY

