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passzív hőmérséklet

room hőmérséklet érzékelő for HVAC ALKALMAZÁSOK

Passzív Hőmérséklet
ÉrzékelőS

NEW!

Room hőmérséklet érzékelő for HVAC
ALKALMAZÁSOK

PTE-ROOM
PTE-ROOM is a passzív hőmérséklet érzékelő engineered for HVAC ALKALMAZÁSOK. PTE-ROOM is used
to sense air hőmérséklet indoors. A hőmérséklet érzékelő is housed in a modern white plastic housing. PTEROOM is particularly easy to install. A cover can be opened without tools és a cable can be routed from behind
or above/below a installation surface. PTE-ROOM can be installed on top of a standard electrical kapcsoló
HASZNÁLAT ÉS
ALKALMAZÁSOK

box.

pte-room
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műszaki adatok
Pontosság:

NTC10k
± 0.25 °C @ 25 °C
NTC20k
± 0.25 °C @ 25 °C
Pt1000
± 0.3 °C @ 0 °C
Ni1000
± 0.4 °C @ 0 °C
Ni1000-LG
± 0.4 °C @ 0 °C

Működési hőmérséklet:

-10 … +50 °C

Housing material:

ABS

Housing dimensions:

80.0 x 75.0 x 27.5 mm

Védelem:

IP20

PTE-Room is particularly
easy to install

PTE-Room
Példa:
PTE-Room-NTC10

Sorozat
PTE

Passzív hőmérséklet érzékelő gázra
Installation type
-Room

Room
Érzékelő element
-NTC10

Modell

PTE

-Room

10 KΩ @ 25 °C

-NTC20

20 KΩ @ 25 °C

-Pt1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000-LG

1000 Ω @ 0 °C

-NTC10

ACCESSORIES
SEE PAGE 70
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passzív hőmérséklet

cable érzékelő for HVAC ALKALMAZÁSOK

Passzív Hőmérséklet
ÉrzékelőS

NEW!

Cable érzékelő for HVAC ALKALMAZÁSOK

PTE-CABLE

MAZÁSOK
PTE-CABLE is a passzív hőmérséklet érzékelő engineered for HVAC ALKALMAZÁSOK. PTE-CABLE senses
hőmérséklets in a wide range. It is well protected from a environment by its stainless steel sleeve which is
crimped on to premium quality silicone rubber cable. Inside a sleeve, a hőmérséklet érzékelő is protected
against condensation, ensuring long Élettartam. A cable is halogen-free és oil resistant. PTE-CABLE has a high
protection rating of IP67.

HASZNÁLAT ÉS
ALKAL-

PTE-CABLE is commonly used in HVAC rendszers for measuring hőmérséklet in szellőzés units, hard-to-reach

pte-cable
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műszaki adatok
Pontosság:

NTC10k
± 0.25 °C @ 25 °C
NTC20k
± 0.25 °C @ 25 °C
Pt1000
± 0.3 °C @ 0 °C
Ni1000
± 0.4 °C @ 0 °C
Ni1000-LG
± 0.4 °C @ 0 °C

PTE-Cable has a high
protection rating of IP67

Működési hőmérséklet:

-60 … +180 °C

Short-term hőmérséklet:

up to +250 °C

Materials:

Sleeve: Stainless steel
Cable: Silicone rubber

Sleeve dimensions:

Külső átmérő: 6 mm
Length: 50 mm

Cable length:

2.0 m (Custom lengths available upon request)

Védelem:

IP67

PTE-Cable
Példa:
PTE-Cable-NTC10

Sorozat
PTE

Passzív hőmérséklet érzékelő gázra
Installation type
-Cable

Cable
Érzékelő element
-NTC10

Modell

PTE

-Cable

10 KΩ @ 25 °C

-NTC20

20 KΩ @ 25 °C

-Pt1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000-LG

1000 Ω @ 0 °C

-NTC10

ACCESSORIES
SEE PAGE 70
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passzív hőmérséklet

Outside air hőmérséklet/illuminance érzékelő for HVAC ALKAL-

Passzív Hőmérséklet
ÉrzékelőS

NEW!

Outside air hőmérséklet/illuminance
érzékelő for HVAC ALKALMAZÁSOK

PTE-O/OI
PTE-O is a passzív hőmérséklet érzékelő engineered for HVAC ALKALMAZÁSOK. PTE-O is used to sense
outside air hőmérséklet. A hőmérséklet érzékelő is housed inside a stainless steel sleeve that protects it from a
environment és condensation, ensuring long Élettartam.
PTE-OI is a combination of a passzív hőmérséklet és an illuminance érzékelő engineered for HVAC
ALKALMAZÁSOK.
It is used to sense outside air hőmérséklet és ambient lighting conditions. In addition to a outside air
hőmérséklet, a PTE-OI includes an ambient illuminance érzékelő. A illuminance érzékelő is hermetically sealed
HASZNÁLAT ÉS
ALKALMAZÁSOK

for protection.
PTE-O is commonly used in HVAC rendszers for measuring outside air hőmérséklet és hőmérséklet in cold

o/oi
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műszaki adatok
Pontosság:

NTC10k
± 0.25 °C @ 25 °C
NTC20k
± 0.25 °C @ 25 °C
Pt1000
± 0.3 °C @ 0 °C
Ni1000
± 0.4 °C @ 0 °C
Ni1000-LG
± 0.4 °C @ 0 °C

Működési hőmérséklet:

-50 … +50 °C

Méréstartomány (OI only):

0…1000 lx

Védelem:

IP67

A illuminance érzékelő is
hermetically sealed for
protection

PTE-O/OI
Példa:
PTE-O-NTC10

Sorozat
PTE

Passzív hőmérséklet érzékelő gázra
Installation type
-O

Outside

-OI

Outside with illuminance
Érzékelő element
-NTC10

Modell

PTE

-O

10 KΩ @ 25 °C

-NTC20

20 KΩ @ 25 °C

-Pt1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000-LG

1000 Ω @ 0 °C

-NTC10

A hőmérséklet érzékelő is housed inside a stainless steel sleeve that protects
it from a environment és condensation, ensuring long Élettartam

ACCESSORIES
SEE PAGE 70
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nyomáskülönbség gauge

differential
nyomás gauge
dpg

DPG with flow scale,
a cost-effective solution for
on-site air flow mérés
DPG
HASZNÁLAT

A DPG is a standard nyomás gauge for measuring overnyomás és nyomáskülönbség.
A DPG is used to measure low nyomáss of air és non-combustible gases mainly in HVAC rendszers.

ALKALMAZÁSOK

• monitoring filters és ventilators
• monitoring overnyomás és nyomás difference in air ducts, légkezelő units, cleanrooms és
laminar flow cabinets

dpg
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műszaki adatok
Pontosság (from FS):

< ±2 % (DPG60 < ±4 % ; DPG100 < ±3 %)

Működési hőmérséklet:

-5…+60 °C

Zero pont adjustment screw:

external in a plastic cover

Szerelés:

surface szerelés or flush szerelés

Szerelés position:

vertical

Measuring air flow:

special flow scales available separately, easy to install on site

Termék description

Méréstartomány

DPG60

0–60 Pa

DPG100

0–100 Pa

DPG120

0–120 Pa

DPG200

0–200 Pa

DPG250

0–250 Pa

DPG300

0–300 Pa

DPG400

0–400 Pa

DPG500

0–500 Pa

DPG600

0–600 Pa

DPG800

0–800 Pa

DPG1K

0–1 kPa

DPG1.5K

0–1.5 kPa

DPG2K

0–2 kPa

DPG3K

0–3 kPa

DPG5K

0–5 kPa

Interchangeable flow scales

Snap!

Install!

ACCESSORIES
SEE PAGE 70

Go!

60

liquid column manometers

liquid column
manometers
mm, mmu és mmk

Reliable inclined column manometer
with leakage protection rendszer

Hagyományos U-tube
manometer with easy
zero pont kalibrálás

Extremely robust
manometers used
e .g . in vessels

mm | MMU | mmk
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Liquid column manometers are reliable és inexpensive hagyományos nyomás meters. A manometers are good
for measuring és indicating small overnyomás, vacuum és nyomáskülönbség of air és non-aggressive gases in
low nyomás ranges.
Liquid column manometers are ideal for general-purpose work in air-conditioning és szellőzés, monitoring of air
filters for contamination és monitoring of air flow és air velocity.

mm

mmK

Termék

Méréstartomány

Pontosság

Termék

Méréstartomány

Pontosság

MM±50 *)

-50…0…+50 Pa

1 Pa

MM1K

0…1 000 Pa

10 Pa

MM100 *)

-20…0…+100 Pa

1 Pa

MM1,5K

0…1 500 Pa

10 Pa

MM±100500

-100…0…+500 Pa

5 Pa/25 Pa

MM2K

0…2 000 Pa

10 Pa

MM200600

0…200…600 Pa

5 Pa/25 Pa

MM3K

0…3 000 Pa

10 Pa

MM5K

0…5 000 Pa

10 Pa

*) A types delivered with level bubble

MM7K

0…7 000 Pa

10 Pa

Változatal level bubble is available to all modelllek on request!

MM10K

0…10 000 Pa

10 Pa

mmU
Termék

Méréstartomány

Pontosság

MMU±500

±500 Pa

10 Pa

ACCESSORIES
SEE PAGE 70

