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MAGNEHELIC®
Diferenční deformační manometr

Magnehelic® je výjimečně široce použitelný diferenční tlakoměr s možností měření rychlosti
proudění vzduchu. Zobrazuje pozitivní, negativní a diferenční tlak s přesností na 2% z rozsahu v
jednotkách SI nebo imperiálních. Je k dispozici v širokém výběru 81 modelů pro precizní
zajištění Vašich potřeb. K indikaci tlaku používá jednoduchý „Dwyer“ pohybový mechanizmus
bez třecího odporu. Rychle zobrazuje i velmi nízké tlaky vzduchu či nekorozivních plynů.
Konstrukce odolavá rázům, vibracím i přetlaku. Neobsahuje žádnou indikační látku, jež by mohla
uniknout a způsobit tak toxické či jiné problémy. A navíc - není drahý. Magnehelic® je obvyklým
standardem pro měření statického tlaku ventilátorů, tlakové ztráty vzduchových filtrů, tlakovou
ztrátu na měřících mřížích, rychlost proudění vzduchu
apod.

Ceny bez DPH
od 2800 Kč do 3550 Kč
v závislosti na provedení
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Montáž: Pro naprostou většinu rozsahů je použit jeden rozměr pouzdra. Může být namontován v
zapuštěné poloze či na povrchu, vždy s použitím standardního příslušenství. S doplňkovým
kitem A-610 může být Magnehelic namontován například i na trubce o průměru 11⁄4 ̋ -2 ̋ .
Kompletní montážní návod je součástí každého balení přístroje.

Určeno pro: vzduch a nehořlavé plyny (Zemní plyn na
dotaz)
Kapalná media: Nutno konzultovat s výrobcem
Pouzdro: Litý hliník s akrylovým krytem Číselník.
Povrch je upraven práškovou šedou barvu s testem výdrže
168 hodin proti obstřikování solným roztokem Přesnost:
±2% z plného rozsahu (±3% on - 0, -100PA, -125PA,
10MM and ±4% on - 00, -60PA, -6MM rozsahu), při
teplotě 21.1°C.
Max tlak: -20̋ Hg. až 15 psig.† (-0.677 bar až 1.034 bar);
MP provedení: 35 psig (2.41 bar), HP provedenín: 80 psig
(5.52 bar).
Přetlak: Bezpečnostní přetlaková zátka otvírá při 25 psig
(1.72 kPa), pouze u standardního provedení.
Pracovní teploty: 20 až 140°F.* (-6.67 až 60°C).
Rozměr: 4̋ (101.6 mm) Průměr číselníku.
Pozice montáže: Pouze vertikálně, při požadavku na jinou
je nutno konzultovat s výrobcem.
Připojení média: 1/8̋ vnitřní NPT zdvojené se zátkami
na vysoké a nízké straně, jeden pár vzadu a jeden z boku
Váha: 510 g, MP & HP 963g.
Standardní příslušenství: 2x 1/8̋ NPT zátky pro
zdvojené konektory tlaku, 2x 1/8̋ závitový adapter pro
připojení trubiček.
*Modely pro provoz při nízkých teplotách na požadavek
†Pro aplikace s častými a cyklickými změnami tlaku je
doporučen nejbližší vyšší rozsah od požadovaného.
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