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Digitální tlakoměry  

Tlakoměr digitální s integrovanou 

•  Průměr pouzdra 80  
•  Připojení spodní (radiální) 
•  Třída přesnosti 0,5  
•  Závit G 1/4"; G 1/2"  
•  Stupnice v pascalech; v 
•  Pouzdro nerezová ocel 1.4301
•  7-segmentový LCD displej s číslicemi 11 mm (P3961)
•  7/14-segmentový LCD displej s číslicemi 11 mm 
•  Možnost nastavení nuly (tárování)
•  Měřící systém nerezová ocel
•  Napájení 2x 1,5 V baterie AA
•  Životnost baterií cca 4000 hodin

Popis, použití 

Digitální bateriový tlakoměr s integrovanou
přímo ukazuje tendenci měření pracovního tlaku. Pro svou spolehlivost, přesnost a vysokou 
přetížitelnost je vhodný k použití v naprosté většině místních měření.
Nastavení se provádí pomocí čelních tlačítek. Přístup k nastavení je možné chránit heslem. 
nastavení automatického vypnutí po určitém čase.
Provedení vyhovuje elektromagnetické odolnosti podle EN 61326.
 
Dovolené zatížení 

Maximální přetížení 2x hodnota plného rozsahu 

Přípustné teploty 

Měřená látka -30 až 85 °C 
Okolí -10 až +60 °C 

Měřící rozsahy a objednací čísla

  P3961 

0-200 kPa P3691B071001 P36

0-500 kPa P3691B121001 P36

0-1 MPa P3691B075001 P36

0-2 MPa P3691B077001 P36

0-5 MPa P3691B785001 P36

0-10 MPa P3691B081001 P36

0-16 MPa P3691B082001 P36

0-25 MPa P3691B084001 P36

0-40 MPa P3691B086001 P36

0-60 MPa P3691B087001 P36

0-70 MPa P3691B104001 P36
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integrovanou grafickou stupnicí

Připojení spodní (radiální)  

 barech; v PSI 
1.4301 

segmentový LCD displej s číslicemi 11 mm (P3961) 
segmentový LCD displej s číslicemi 11 mm a poosvětlením (P3962) 

Možnost nastavení nuly (tárování) 
Měřící systém nerezová ocel  
Napájení 2x 1,5 V baterie AA  
Životnost baterií cca 4000 hodin 

integrovanou grafickou stupnicí (barografem), který má funkci vlečné ručičky a 
přímo ukazuje tendenci měření pracovního tlaku. Pro svou spolehlivost, přesnost a vysokou 

v naprosté většině místních měření.  
avení se provádí pomocí čelních tlačítek. Přístup k nastavení je možné chránit heslem. 

nastavení automatického vypnutí po určitém čase. 
Provedení vyhovuje elektromagnetické odolnosti podle EN 61326. Krytí IP 65. 

hodnota plného rozsahu stupnice, max. 100 MPa 

Měřící rozsahy a objednací čísla 

P3962 

P3692B071001 

P3692B121001 

P3692B075001 

P3692B077001 

P3692B785001 

P3692B081001 

P3692B082001 

P3692B084001 

P3692B086001 

P3692B087001 

P3692B104001 
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grafickou stupnicí, typ DC 400 

grafickou stupnicí (barografem), který má funkci vlečné ručičky a 
přímo ukazuje tendenci měření pracovního tlaku. Pro svou spolehlivost, přesnost a vysokou mechanickou 

avení se provádí pomocí čelních tlačítek. Přístup k nastavení je možné chránit heslem. Možnost 


