Tryckmätare

Datablad 15.20.10

Monteringstillbehör
Verkstadstjänster

utg.18.01

Skalbyte

Färgade fält eller skalor

Släpvisare och ställvisare

Elektrisk kontaktdon

Vätskefyllt hus för -40°C

TAG-brickor

Bakfläns, frontfläns eller bygel

Tryckadapater

Skalbyte till annan tryckenhet som Pa, kPa, MPA, Psi
eller med dubbelgraderad skala bar/kPa, bar/MPa, bar/psi,
kPa/psi med flera

Montering av röd släpvisare för indikering av maximalt
uppmätt tryck eller röd ställbar märkesvisare för inställning
av max- eller minvärde

Montering av elektrisk kontaktdon på tryckmätare eller
termometrar med husdimension 100 eller 160 mm.
Magnetspringkontakt eller induktiv kontakt

Specialfyllning av tryckmätarhus med fyllningsvätska för
omgivningstemperatur ned till -40°C. Tilläggstjänst för
vätskedämpade mätare i serie 2750 eller 2940.

TAG-brickor i syrafast stål med permanent ingraverat
nummer enligt kundens önskemål. Monteras på
mätinstrumentet med syrafast tråd.

Montering av bakfläns för väggmontage och frontfläns eller
bygel för panelmontage. Avser tryckmätare med rostfritt hus
dim 63, 100 eller 160 mm

AB Svenska Industri Instrument SINI
Huvudkontor
Avdelningskontor

Box 8923, 402 73 Göteborg
Box 1208, 751 42 Uppsala

Besöksadress
Exportgatan 38 D
Suttungsgränd 3

Röda, gröna eller gula fält för markering av maxeller mingränser samt skalor med svart bakgrund och
vit gradering och siffror

Telefon
031-742 56 00
018-10 00 33

Montering av tryckadapter för förminskning eller förstorning
av processanslutningen. Material mässing eller syrafast stål

Telefax
031-742 56 01
018-10-00 44

Internet
www.sini.se
mail: info@sini.se

Tryckmätare

Datablad 15.20.10

Monteringstillbehör
Tilläggstjänster
Husdim 63 mm - Tilläggstjänst - Skalbyte till annan tryckenhet

Skalbyte från enbart BAR till bar/Pascal, bar/psi, psi/kPa eller enbart Pascal (kPa eller MPa)

dubbelgraderad skala
bar/Pascal

dubbelgraderad skala
bar/psi

enkelgraderad skala
kPa eller MPa

specialskala
med rött fält

Husdim 100 mm - Tilläggstjänst - Skalbyte till annan tryckenhet

Skalbyte från enbart BAR till bar/Pascal, bar/psi, psi/kPa eller enbart Pascal (kPa eller MPa)

dubbelgraderad skala
bar/Pascal

dubbelgraderad skala
bar/psi

enkelgraderad skala
kPa eller MPa

specialskala
med rött fält

Låga tryck - Tilläggstjänst - Skalbyte till annan tryckenhet
Skalbyte från mbar till mmvp/Pascal, mmvp eller kPA

dubbelgraderad skala
mmvp/Pa

enkelgraderad skala
mmvp

AB Svenska Industri Instrument SINI
Huvudkontor
Avdelningskontor

Box 8923, 402 73 Göteborg
Box 1208, 751 42 Uppsala

Besöksadress
Exportgatan 38 D
Suttungsgränd 3

Telefon
031-742 56 00
018-10 00 33

enkelgraderad skala
kPa

Telefax
031-742 56 01
018-10-00 44

Internet
www.sini.se
mail: info@sini.se

specialskala
med rött fält

