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Manometr z pochyłą rurką
Model A2G-30

Manometr z pochyłą rurką, model A2G-30

Zastosowanie

 ■ Do suchych, czystych, nieagresywnych gazów, zwykle 
powietrza

 ■ Monitoring wentylatorów, dmuchaw i filtrów w aplikacjach 
klimatyzacyjnych i czystych pomieszczeniach

Specjalne właściwości

 ■ Prosty montaż i demontaż
 ■ Ochrona przed wyciekiem
 ■ Łatwa do odczytu skala

Opis

Manometr z pochyłką rurką model A2G-30 został 
specjalnie zaprojektowany do aplikacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. Przyrząd pomiarowy umożliwia przejrzyste 
i łatwe w odczycie analogowe wyświetlenie zmierzonych 
wartości.

Manometr z pochyłką rurką model A2G-30 wyposażony 
jest w zbiornik pochłaniający zwiększoną objętość cieczy 
pomiarowej w przypadku silnego nagrzania cieczy 
pomiarowej (np. kiedy narażony jest na silne promieniowanie 
słoneczne).

Można dokonać korekty zera za pomocą przycisku 
operacyjnego.

Etykiety do oznaczania granic ciśnienia załączone są w 
dostawie.
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FILL
ρ = 0,786

Manometr z pochyłą rurką, model A2G-30
Zakres pomiarowy 0 ... 600 Pa, 0 ... 6 kPa, 0 … 2.4 inWC, 0 … 60 mmWC, 0 … 6 mbar
Dokładność 5 Pa/25 Pa
Maksymalne ciśnienie 200 kPa (2 bar)
Przyłącze procesowe Dla przewodów z wewnętrzną średnicą 4 mm
Pokrywa obudowy Tworzywo
Uszczelnienie NBR
Dopuszczalna temperatura -40 ... +60 °C

Specyfikacje

Wymiary w mm
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WIKA Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

© 08/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje podane w niniejszym dokumencie przedstawiają stan konstrukcyjny w momencie publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w specyfikacji i materiałach.
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Akcesoria

Opis Kod zamówienia
Płynne wypełnienie 30 ml 40213714

Etykieta 40213731
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Informacje wymagane do zamówienia
Model / Jednostka / Opcje

Zgodność CE 

Logo Opis Dyrektywa EMC
EAC (opcja)
Certyfikat importu

Euroazjatycka Wspólnota Gospodracza

KazInMetr (opcja)
Metrologia, technologia pomiarowa

Kazachstan

- MTSCHS (opcja)
Pozwolenie na uruchomienie

Kazachstan

UkrSEPRO (opcja)
Metrologia, technologia pomiarowa

Ukraina

Dla dostaw do krajów CIS i Ukrainy, wymagany jest paszport techniczny i generowany dla każdego konkretnego zamówienia.

Certyfikaty (opcja)

 ■ Certyfikat kontrolny 2.2

Aprobaty i certyfikaty, patrz strona www

Zakres dostawy

 ■ Manometr z pochyłą rurką
 ■ Śruby montażowe
 ■ 30 ml cieczy wypełniającej
 ■ Czerwone i zielone etykiety ciśnienia granicznego


