
Primeren za meritve na kurilnih napravah:
vstopni tlak plina, tlak na šobah,
upor v kurišču, vlek, itd.

Meritve temperatur
(standardizirani priklopi za temperaturna
tipala tipa K)

Odkrivanje puščanja plina z opcijsko
HC-sondo

Intuitivno upravljanje preko na dotik
občutljivega barvnega zaslona
diagonale 2.8“

Merilni obsegi: +/- 75 hPa, +/- 150 hPa,
+/- 350 hPa, +/- 1000 hpa
in +/- 7.000 hPa

Precizni digitalni
manometer za merjenje
tlaka, diferenčnega
tlaka in temperatur

Profesionalen in cenovno ugoden
merilnik, ki ponuja precej več kot
meritve tlaka.

MRU – preko 30 let inovativne merilne tehnike



DM9600 precizni digitalni manometer

Splošni podatki:

Zaslon Barvni 2.8“ občutljiv na dotik

Enote Pa, hPa, mbar, bar, psi, mm Hg, itd.

Ničlenje avtomatsko

Vmesniki Mini-USB, Micro-SD, Bluetooth (opcija)

Napajanje Li-Ion akumulator

Mere (Š x V x D) 82 x 169 x 36 mm

Masa ca. 400 g

Merilni obseg Točnost (abs. /od odčitka)Najmanjši odčitek Stabilnost, 0-50°C

± 75 hPa 0,1 Pa ± 2 Pa/ 0,5% ± 0,4 %

± 150 hPa 0,01 hPa 0,03 hPa/ 0,5%± ± 0,4 %

± 350 hPa 0,01 hPa 0,3 hPa/ 0,5%± ± 0,5 %

± 1.000 hPa 0,1 hPa 1,0 hPa/ 1 %± ± 0,5 %

± 7.000 hPa 1 hPa ± 1,0 hPa/ 1 % ± 0,5 %

Temperatura 0,1 ° ± 1,0 °C/ 0,5 % N/A

MRU – vedno varna odločitev za prihodnost!
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DM9600 je izjemno preprost za uporabo.
Upravljanje inštrumenta preko barvnega zaslona
občuljivega na dotik. Vgrajen pomnilnik,
opcija izpisa na hitri IR MRU tiskalnik in
povezljivost omogočajo, da so vaše opravljene
meritve in podatki vedno varno shranjeni.

Osnovna izvedba:

Temperaturno kompenziran tlačni senzor

2 standardizirana priklopa za temperaturna
tipala tipa K

2.8“ barvni zaslon občutljiv na dotik

Majhno, lahko in priročno, vendar trpežno
ohišje inštrumenta z vgrajenimi magneti

IRDA vmesnik za prenos na hitri IR MRU tiskalnik

Mini USB priključek za prenos podatkov ali
napajanje oziroma polnjenje akumulatorja

Mikro SD kartica

Li-Ion akumulator – do 20 ur avtonomije

Interni spomin do 1000 meritev
in 500 merilnih mest

Prosto nastavljiv prikaz enot tlaka – mbar,
Pa, hPa in ostale mednarodne merske enote

Grafični prikaz poteka meritve

Avtomatsko ničlenje in stabilnost odčitka
pri daljših meritvah

Hkratna meritev temperature
(priključek tipa K)

Opcije:

AUX priključek za zunanji HC senzor

Bluetooth modul za prenos podatkov
na aplikacijo MRU4U

Program za preverjanje uporabnosti
napeljave in pribor

HC-sonda

Različna temperaturna tipala

Hitri MRU IR tiskalnik

Transportni kovček

PC software MRU4WIN

Trije prosto nastavljivi programi za dušenje prikaza
omogočajo stabilen prikaz močno nihajočega tlaka.
Temperaturno kompenzirani senzorji tlaka
zagotavljajo natančne dolgotrajne meritve.
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