
TECHNICKÉ ÚDAJE

7030, 7030-EK, 1000, 2500, 5000, 7102-U

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Manometry se používají pro zjištění tlakových ztrát na vestavěných vzduchových
filtrech. Je možno je použít též pro měření podtlaků nebo přetlaků (např. ve
stříkacích boxech). Díky jednoduché montáži a nízké ceně jsou
nepostradatelným pomocníkem při rychlém zjištění koncové tlakové ztráty filtru.
Výrazně zvýší efektivnost nasazení filtru a umožní úsporu provozních nákladů.

Manometry mají jednoduchou montáž na filtrační komory a jsou dodávány včetně
příslušenství (kontrastní kapalina, přívodní hadičky...) nebo s možností
elektronického připojení na automatickou regulaci (vyšší systém MaR).
Dodáváme rozsahy manometrů 50 – 5 000 Pa. Dodáváme i řadu manometrů
Magnehelic s rozsahem od 1 000 – 5 000 Pa

Charakteristika manometru  - v plastovém pouzdře je umístěna trubice (provedení akrylát) s možností nastavení 2 rozsahů, tj. 0 – 250 Pa a 0 – 500 Pa. V zadní části
pouzdra je nádobka pro kontrastní kapalinu. Manometr je dodáván s příslušenstvím. Rozsah měření  - volitelné (nastavení sklonu trubice): 0 – 250 Pa a 0 – 500 Pa.

Charakteristika manometru -v plastovém pouzdře je umístěna trubice (provedení akrylát) s možností nastavení 2 rozsahů, tj. 0 – 250 Pa a 0 – 500 Pa. V zadní části
pouzdra je nádobka pro kontrastní kapalinu. Manometr je dodáván s nastavitelnými elektrickými kontakty pro připojení k systému MAR. Rozsah měření - volitelné
(nastavení sklonu trubice): 0 – 250 Pa a 0 – 500 Pa. Příslušenství - kontrastní kapalina (modrá), průchodky, hadičky a montážní šrouby.

Charakteristika manometru - v ocelovém pouzdře je umístěna akrylátová U-trubice. Rozsah manometru je 1 000 Pa. Manometr je dodáván bez příslušenství.
Rozsah měření 0 – 1 000 Pa 

Charakteristika manometru - na plastové stupnici je umístěna akrylátová U-trubice. Manometr je dodáván včetně příslušenství. Rozsah měření - 0 – 2 500 Pa
Příslušenství - kontrastní kapalina (modrá), průchodky, hadičky a montážní šrouby.

Charakteristika manometru - v kovovém pouzdře je uložena stupnice o rozsahu 0 – 5 000 Pa. Manometr je dodáván včetně příslušenství. Rozsah měření 0 – 5 000
Pa Příslušenství -průchodky, hadičky a montážní šrouby.
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