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Manometre typu PG 
 
Max. pracovný tlak  75 % z maximálnej hodnoty tlakového rozsahu 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Presnosť   1,6 % z celkového rozsahu 
Max. pracovná teplota  60 ºC 
 

Objednávacie číslo Tlakový rozsah 

So spodným prípojom So zadným prípojom
1)
 So zadným prípojom

2)
 [bar] 

PGB.0631.004 PGC.0631.004 PGF.0631.004 0 ... 4 

PGB.0631.010 PGC.0631.010 PGF.0631.010 0 ... 10 

PGB.0631.016 PGC.0631.016 PGF.0631.016 0 ... 16 

PGB.0631.025 PGC.0631.025 PGF.0631.025 0 ... 25 

PGB.0631.040 PGC.0631.040 PGF.0631.040 0 ... 40 

PGB.0631.060 PGC.0631.060 PGF.0631.060 0 ... 60 

PGB.0631.100 PGC.0631.100 PGF.0631.100 0 ... 100 

PGB.0631.160 PGC.0631.160 PGF.0631.160 0 ... 160 

PGB.0631.250 PGC.0631.250 PGF.0631.250 0 ... 250 

PGB.0631.400 PGC.0631.400 PGF.0631.400 0 ... 400 

PGB.0631.600 PGC.0631.600 PGF.0631.600 0 ... 600 

 
1) Vyhotovenie so zadným prípojom s možnosťou montáže na panel pomocou pridaného držiaka.  
2) Vyhotovenie so zadným prípojom a s prírubou pre montáž na panel. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Manometre typu AM 
 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Presnosť   1,6 % z celkového rozsahu 
 

Objednávacie číslo Tlakový rozsah 

So spodným prípojom So zadným prípojom
1)
 So zadným prípojom

2)
 [bar] 

AM D K 07 AM F K 07 AM B K 07 0 ... 1000 

 
1) Vyhotovenie so zadným prípojom s možnosťou montáže na panel pomocou dodaného držiaka.  
2) Vyhotovenie so zadným prípojom a s prírubou pre montáž na panel. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu EUROFLUID.  

 
Meracie kufríky typu 20 
 
Merací kufrík obsahuje:  2 manometre podľa vlastného výberu (pozri vyššie) 
    2 meracie hadičky 
    Sadu meracích prípojov 
 
Spôsob objednania: 20 . 91 . XXX .  XXX  

 
      Tlakový rozsah manometrov 
 
Príklad označenia: 20.91.250.400 

 
Manometrické ventily typu EM 

 

Objednávacie číslo 
Max. pracovný tlak Max. tlak 

Pripojovací závit Vyhotovenie 
[MPa] [MPa] 

EML 1/4“ MF 40 60 G 1/4" Priame 

EM90⁰ 1/4“ MF 40 60 G 1/4" Kolmé 

 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2014. 

Vyhotovenie PGB  

Vyhotovenie PGC 

Vyhotovenie AM D  Vyhotovenie AM F  

Vyhotovenie AM B  

Schéma:  
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Prietokomery pre olej a vodu typu LoFlow 
 
Max. pracovný tlak  1 MPa 
Max. prietok   9 l/min (olej) 
    22 l/min (voda) 
Presnosť    1% z celkového rozsahu 
Max. pracovná teplota  60 ºC 

Objednávacie číslo 
Rozsah prietokov Pripojovací závit 

Kvapalina 
[l/min] Vstup Výstup 

LF801411 0,06 ... 0,55 G 1/4“  G 3/4“ 

Voda 
LF802412 0,2 ... 2 G 3/4“ G 3/4“ 

LF802413 2 ... 10 G 3/4“ G 3/4“ 

LF802414 3 ... 22 G 3/4“ G 3/4“ 

LF801431 0,01 ... 0,2 G 1/4“ G 3/4“ 

Olej LF802432 0,1 ... 0,9 G 3/4“ G 3/4“ 

LF902434 1 ... 9 G 3/4“ G 3/4“ 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Prietokomery  pre olej a vodu typu Easiflow 
 
Max. pracovný tlak  1 MPa 
Max. prietok   150 l/min 
Presnosť   5% z celkového rozsahu 
Rozsah prac. teplôt  5 ... 80 ºC (olej) 
    5 ... 60 ºC (voda) 

Objednávacie číslo 
Rozsah prietokov 

Pripojovací závit Kvapalina 
[l/min] 

EF7731110220 1 ... 15 G 1“ 

Voda 

EF7731111220 2 ... 30 G 1“ 
EF7731112220 4 ... 50 G 1“ 
EF7731114220 5 ... 100 G 1“ 
EF7731110120 10 ... 150 G 1“ 
EF7731111120 1 ... 15 G 1“ 

Olej 

EF7731112120 2 ... 30 G 1“ 
EF7731113120 4 ... 50 G 1“ 
EF7731114120 5 ... 100 G 1“ 
EF7731110220 10 ... 150 G 1“ 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Prietokomery pre olej a vodu typu Flowline 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Max prietok   360 l/min 
Presnosť   5 % z celkového rozsahu 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ... 90 ºC 

Objednávacie číslo 
Rozsah prietokov Max. Tlak Pripojovací 

závit 
Kvapalina 

[l/min] [MPa] 

FM26122112 0,2 ... 2 21 G 1/4“ 

Voda  
 

Olej 

FM26122212 0,5 ... 4,5 35 G 1/4“ 

FM26122312 1 ... 9 35 G 1/4“ 

FM26222112 2 ... 20 35 G 1/2“ 

FM26222212 5 ... 46 35 G 1/2“ 

FM26322112 5 ... 55 35 G 3/4“ 

FM26322212 10 ... 110 35 G 3/4“ 

FM26422112 20 ... 180 35 G 1 1/4“ 

FM26452212 30 ... 270 21 G 1 1/4“ 

FM26422312 40 ... 360 21 G 1 1/4“ 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 
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Diagnostické zariadenia Service Junior a Service Junior wireless 
  
-  presnosť 0,5 % z celkového rozsahu 
-  digitálne i grafické znázornenie veľkosti tlaku 
-  zobrazenie minimálnej resp. maximálnej hodnoty tlaku 
-  pevné robustné vyhotovenie 
-  meranie tlakových špičiek (rýchlosť snímania tlaku 10 ms) - hodnota zostáva  
   zaznamenaná 
-  ľahké ovládanie 
-  pripojenie z nerezovej ocele G 1/4“ 
-  možnosť výberu jednotiek (bar / psi / MPa / kPa) 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCJN-016-01) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
Diagnostické zariadenia Serviceman  
 
-  ľahké ovládanie 
-  prostredníctvom konkrétneho snímača možnosť merania tlaku a tlakového spádu,  
   teploty, prietoku a otáčok 
-  automatické rozpoznávanie snímačov 
-  presnosť 0,2 % z celkového rozsahu 
-  dvojriadkový displej 
-  pevné robustné vyhotovenie 
-  dva vstupy (možnosť merania tlakového spádu) 
-  meranie tlakových špičiek (rýchlosť snímania tlaku 2 ms) 
-  pripojenie na PC (RS232 / USB) 
-  softvér kompatibilný s MS Windows 98/2000/XP 
-  možnosť dodávky kufíkovej sady podľa voľby zákazníka 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
 

 
 
 
 
 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCM-152-02) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah (bar) 

Bezdrôtový prenos 
[MPa] 

SCJN-016-01 -0,1 ... 1,6 

NIE 

SCJN-100-01 0 ... 10 

SCJN-400-01 0 ... 40 

SCJN-600-01 0 ... 60 

SCJN-1000-01 0 ... 100 

SCJNP-016-01-RC -0,1 ... 1,6 

ÁNO 

SCJNP-100-01-RC 0 ... 10 

SCJNP-400-01-RC 0 ... 40 

SCJNP-600-01-RC 0 ... 60 

SCJNP-1000-01-RC 0 ... 100 

Objednávacie číslo 
Možnosť pripojenie na PC  

(RS232 / USB) 
Externé napájanie SCSN-450 alebo adaptér 
do automobilu SCK-318-05-21 (12/24 V DC) 

SCM-152-0-02 NIE NIE 

SCM-152-1-02 NIE ÁNO 

SCM-152-2-02 ÁNO ÁNO 
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Diagnostické zariadenia Serviceman Plus  
 
-  ľahké ovládanie 
-  prostredníctvom konkrétneho snímača možnosť merania tlaku a tlakového spádu,  
   teploty, prietoku a otáčok 
-  automatické rozpoznávanie snímačov 
-  presnosť 0,2 % z celkového rozsahu 
-  podsvietený LED displej s rozlíšením 130x130 
-  pevné robustné vyhotovenie (krytie IP67) 
-  dva vstupy analógové vstupy alebo 1 CAN vstup pre 3 snímače 
-  meranie tlakových špičiek (rýchlosť snímania tlaku 1 ms) 
-  pripojenie na PC (USB - 1m kábel súčasťou dodávky) 
-  napájanie prostredníctvom UBS kábla 110/240 VAC, 1 A 
-  možnosť dodať autonabíjačku 12/24 VDC 1A 
-  možnosť dodávky kufíkovej sady podľa voľby zákazníka 
 

 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4077. 

 
Diagnostické zariadenia Service Master Easy 
 
-  ľahké ovládanie 
-  prostredníctvom konkrétneho snímača možnosť merania tlaku, tlakového spádu, 
   teploty, prietoku, otáčok a frekvencie, prípadne ďalšie veličiny z pridaných snímačov 
   prostredníctvom signálnych prevodníkov 
-  presnosť 0,25 % z celkového rozsahu 
-  automatické rozpoznávanie snímačov 
-  vyhotovenia pre 3 a 4 vstupy 
-  pripojenie na PC (USB) 
-  softvér kompatibilný s MS Windows 98/2000/XP/Vista 
-  výpočet hydraulického výkonu (p, Q) 
-  meranie tlakových špičiek (rýchlosť snímania tlaku 1 ms) 
-  variabilné nastavenie meracieho intervalu 
-  napájanie nabíjateľnou batériou 
-  pracovná kapacita batérie cca 8 hodín 
-  pevné robustné  vyhotovenie 
-  možnosť dodania kufríkovej sady podľa voľby zákazníka 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
 

 

 
 

 
 

*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCM-330-2-02) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objednávacie číslo Možnosť pripojenie na PC (USB) Vstupy 

SCM-155-0-02 ANO 2 analógové vstupy (2 snímače 

SCM-155--2-05 ANO 1 CAN vstup (3 snímače) 

Objednávacie číslo Počet meracích kanálov 
Pamäť  

(min/max hodnoty) 
Možnosť merania 

frekvencie 

SCM-330-2-02 3 1 000 000 bodov ÁNO 

SCM-340-2-02 4 1 000 000 bodov ÁNO 
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Diagnostické zariadenia Service Master Plus 
 
-  ľahké ovládanie 
-  prostredníctvom konkrétneho snímača možnosť merania tlaku, tlakového spádu, 
   teploty, prietoku, prípadne ďalšie veličiny z pridaných snímačov prostredníctvom   
   signálnych prevodníkov 
-  meranie a zobrazovanie  nameraných hodnôt viac ako 50 kanálov 
-  automatické rozpoznávanie snímačov 
-  pripojenie na PC (USB, LAN) 
-  softvér kompatibilný s MS Windows 98/2000/XP/Vista 
-  celková pamäť pre viac ako 1 bilión nameraných hodnôt (interná pamäť 64 MB, 
   externá Micro SD karta do 2 GB, externý USB hard disk do 40 GB) 
-  pevné robustné vyhotovenie 
-  možnosť dodania kufríkovej sady podľa voľby zákazníka 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 

 

Objednávacie číslo 
Vstupy pre  

CAN-senzory 

Počet vstupov 
s rozpoznaním 

(analógové) 

Počet externých 
vstupov 

(analógové) 

Ďalšie položky k 
dispozícii 

 

SCM-500-00-00 
 

2 siete po max. 
8 snímačov 

0 0 - Sieťový zdroj 24 V DC / 2,5 A 
- M8 x 1  4 – pólové káblové    
  Zásuvky 
- USB 2.0 kábel 2 m 
- LAN kábel 5 m 
- Prevádzkové inštrukcie 
- PC softvér 
- Micro SD pamäťová karta 1GB 

 

SCM-500-01-00 
 

2 siete po max. 
8 snímačov 

3 2 

 

SCM-500-01-01 
 

2 siete po max. 
8 snímačov 

6 4 

 

*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCM-500-00-00) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
Snímače tlaku SCP 
 
-  vyhotovenie z nerezovej ocele 
-  vhodné na meranie tlakových špičiek (reakčný čas 1 ms) 
-  presnosť merania 0,5 % z celkového rozsahu 
-  kompaktná konštrukcia 
-  5-kolíkový konektor 
-  pripojenie do systému G 1/4“ 
-  farebne odlíšené tlakoné rozsahy pre jednoduchšie rozpoznanie 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman Plus: SCM-155-0-02 
     - Service Master Easy: SCM-330-2-02

1)
 

     - Service Master Easy: SCM-340-2-02
1)

 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-00

2)
 

     - Service Master Plus: SCM-500-01-01
2)

 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah 

[MPa] 

SCP-015-74-02 -0,1 ... 1,5 

SCP-060-74-02 0 ... 6 

SCP-150-74-02 0 ... 15 

SCP-400-74-02 0 ... 40 

SCP-600-74-02 0 ... 60 

SCP-1000-74-02 0 ... 100 

 
1) Snímače s rozsahmi 0...6, 0...15 a 0...60 MPa len pre zariadenia so softvérom V01251 alebo novším. 
2) Snímače s rozsahmi 0...6, 0...15 a 0...60 MPa len pre zariadenia so softvérom g102 alebo novším. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4077. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

23 

 

Hydromotory 
 

    23-6  

Meracia technika 
2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Snímače tlaku SCP-CAN 
 
-  vyhotovenie z nerezovej ocele 
-  vhodné na meranie tlakových špičiek (reakčný čas 1 ms) 
-  presnosť merania 0,5 % z celkového rozsahu 
-  kompaktná konštrukcia 
-  SPEEDCON M12 5-kolíkový konektor  
-  pripojenie do systému G 1/4“ 
-  farebne odlíšené tlakoné rozsahy pre jednoduchšie rozpoznanie 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman Plus: SCM-155-2-05 
     - Service Master Plus: SCM-500-00-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-01

 

 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah 

[MPa] 

SCP-016-C4-05 -0,1 ... 1,6 

SCP-060-C4-05 0 ... 6 

SCP-160-C4-05 0 ... 16 

SCP-400-C4-05 0 ... 40 

SCP-600-C4-05 0 ... 60 

SCP-1000-C4-05 0 ... 100 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4077. 

 
Snímače tlaku SCPT 
 
-  vyhotovenie z nerezovej ocele 
-  vhodné na meranie tlakových špičiek (reakčný čas 1 ms) 
-  presnosť merania 0,25 % z celkového rozsahu 
-  možnosť merania nízkych tlakov (vákuum, pneumatika) 
-  5-kolíkový konektor  
-  jednoduchý spôsob pripojenia do hydraulického systému (prostredníctvom meracích 
   prípojov) 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zariadeniami: - Serviceman: SCM-152-0-02 
     - Serviceman: SCM-152-1-02 
     - Serviceman: SCM-152-2-02 
     - Serviceman Plus: SCM-155-0-02 

- Service Master Easy: SCM-330-2-02 
     - Service Master Easy: SCM-340-2-02 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-01 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah 

[MPa] 

SCPT-015-02-02 -0,1 ... 1,5 

SCPT-060-02-02 0 ... 6 

SCPT-150-02-02 0 ... 15 

SCPT-400-02-02 0 ... 40 

SCPT-600-02-02 0 ... 60 

SCPT-1000-02-02 0 ... 100 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCPT-015-02-02) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 
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Snímače tlaku SCPT-CAN 
 
-  vyhotovenie z nerezovej ocele 
-  vhodné na meranie tlakových špičiek (reakčný čas 1 ms) 
-  presnosť merania 0,25 % z celkového rozsahu 
-  možnosť merania nízkych tlakov (vákuum, pneumatika) 
-  5-kolíkový konektor 
-  jednoduchý spôsob pripojenia do hydraulického systému (prostredníctvom meracích 
   prípojov) 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zariadeniami:  - Serviceman Plus: SCM-155-2-05 

 - Service Master Plus: SCM-500-00-00 
 - Service Master Plus: SCM-500-01-00 
 - Service Master Plus: SCM-500-01-01

 

 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah 

[MPa] 

SCPT-016-C2-05 -0,1 ... 1,6 

SCPT-060-C2-05 0 ... 6 

SCPT-160-C2-05 0 ... 16 

SCPT-400-C2-05 0 ... 40 

SCPT-600-C2-05 0 ... 60 

SCPT-1000-C2-05 0 ... 100 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
 príklad označenia:K-SCPT-016-C2-05) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
 
 
Snímače teploty SCT 
 
-  možnosť merania teploty v hydraulickom systéme pri tlaku až 63 MPa 
-  meranie teploty oleja do 125 ºC 
-  pripojenie do systému alebo ručné vyhotovenie 
-  5-kolíkový konektor  
-  špeciálne vyhotovenie teplotného snímača (meranie horúcich výparov až do 
   1000 ºC), pripojenie prostredníctvom signálového prevodníka 
-  možné pripojenie na turbínkový snímač prietoku SCFT 
-  presnosť merania 1,5 % z celkového rozsahu 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman: SCM-152-0-02 

 - Serviceman: SCM-152-1-02 
 - Serviceman: SCM-152-2-02 

- Serviceman Plus: SCM-155-0-02 
     - Service Master Easy: SCM-330-2-02 
     - Service Master Easy: SCM-340-2-02 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-01 
 

Objednávacie číslo Merací rozsah  teploty [°C] Možnosť pripojenia do systému 

SCT-150-04-02 -25 ... 125 ÁNO 

SCT-150-0-02 -25 ... 125 ÁNO 

SCT-400-K-01 0 ... 1000 NIE 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCT-150-04-02) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 
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Snímače prietoku SCQ 
 

-  meranie prietoku s indikáciov smeru (len v spolupráci s meracím zariadením Service 
   Master Easy / Plus) 
-  reakčný čas menší ako 2 ms 
-  presnosť merania 2 % z celkového rozsahu 
-  penvé robustné vyhotovenie 
-  pracovný tlak do 42 MPa 
-  meranie prietoku od 0 do 150 l/min (2 meracie rozsahy) 
-  široký rozsah viskozity 
-  možnosť merania tlaku, teploty a prietoku prostredníctvom pripojovacieho 
   bloku SCQA 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman: SCM-152-0-02 
     - Serviceman: SCM-152-1-02 
     - Serviceman: SCM-152-2-02 

- Serviceman Plus: SCM-155-0-02 
     - Service Master Easy: SCM-330-2-02 
     - Service Master Easy: SCM-340-2-02 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-01 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah Pripojovacie závity vtokov 

pripojovacieho bloku SCAQ  [l/min] 

SCQ-060-0-02 0 ... 60 G 1/2"  

SCQ-150-0-02 0 ... 150 G 3/4" 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCQ-060-0-02) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 

 
e 

Turbínkové snímače prietoku SCFT 
 
-  jednoduchá inštalácia 
-  pracovný tlak do 48 MPa 
-  meranie prietoku do 750 l/min (6 meracích rozsahov) 
-  presnosť merania 1 % z celkového rozsahu 
-  malý odpor v hydraulickom systéme 
-  vstavané meracie miesta na tlak a teplotu 
-  možnosť merania prietoku v obidvoch smeroch 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman: SCM-152-0-02 
     - Serviceman: SCM-152-1-02 
     - Serviceman: SCM-152-2-02 

- Serviceman Plus: SCM-155-0-02 
     - Service Master Easy: SCM-330-2-02 
     - Service Master Easy: SCM-340-2-02 

- Service Master Plus: SCM-500-00-00   
- Service Master Plus: SCM-500-01-00 

     - Service Master Plus: SCM-500-01-01 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah Max. pracovný tlak Pripojovacie závity 

vtokov A a B [l/min] [MPa] 

SCFT-015-02-02 1 ... 15 35 G1/2" 

SCFT-060-02-02 4 ... 60 35 G 3/4" 

SCFT-150-02-02 6 ... 150 35 G 3/4" 

SCFT-300-02-02 10 ... 300 35 G 1“  

SCFT-600-02-02 20 ... 600 29 G 1 1/4“  

SCFT-750-02-02 25 ... 750 40 1-7/8“ UNF 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCFT-015-02-02) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 
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Turbínkové snímače prietoku SCFT-CAN 
 
-  jednoduchá inštalácia 
-  pracovný tlak do 48 MPa 
-  meranie prietoku do 750 l/min (6 meracích rozsahov) 
-  presnosť merania 1 % z celkového rozsahu 
-  malý odpor v hydraulickom systéme 
-  vstavané meracie miesta na tlak a teplotu 
-  možnosť merania prietoku v obidvoch smeroch 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zariadeniami:  - Serviceman Plus: SCM-155-2-05 

 - Service Master Plus: SCM-500-01-00 
 - Service Master Plus: SCM-500-01-01

 

 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah Max. pracovný tlak Pripojovacie závity 

vtokov A a B [l/min] [MPa] 

SCFT-015-C2-05 1 ... 15 35 G1/2" 

SCFT-060-C2-05 4 ... 60 35 G 3/4" 

SCFT-150-C2-05 6 ... 150 35 G 3/4" 

SCFT-300-C2-05 10 ... 300 35 G 1“  

SCFT-600-C2-05 20 ... 600 29 G 1 1/4“  

SCFT-750-C2-05 25 ... 750 40 1-7/8“ UNF 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCFT-015-c2-05) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
Zubové snímače prietoku SCVF 
 
-  tichá prevádzka 
-  pracovný tlak do 40 MPa 
-  meranie prietoku do 300 l/min (4 meracie rozsahy) 
-  široký rozsah viskozity 
-  maximálna teplota média 125°C 
-  vysoká presnosť merania 0,5 % z celkového rozsahu 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman: SCM-152-0-02 

 - Serviceman: SCM-152-1-02 
 - Serviceman: SCM-152-2-02 

- Serviceman Plus: SCM-155-0-02 
     - Service Master Easy: SCM-330-2-02 
     - Service Master Easy: SCM-340-2-02   

- Service Master Plus: SCM-500-01-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-01 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah Max. pracovný tlak Pripojovacie závity 

vtokov [l/min] [MPa] 

SCVF-015-00-02 0,1 ... 15 40 G 3/8“ 

SCVF-015-00-02 0,4 ... 60 40 G 1/2" 

SCVF-015-00-02 0,4 ... 150 31 G 1“ 

SCVF-015-00-02 1 ... 300 31 G 1“ 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCVF-015-02-02) 
 - podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-1. 
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Snímače otáčok SCRPM 
 
-  možnosť bezkontaktného merania otáčok (optoelektrický princíp) 
-  meranie otáčok až do 10 000 ot/min 
-  presnosť merania menšia ako 0,5 % z celkového rozsahu  
-  možnosť dokúpenia kontaktných adaptérov 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman: SCM-152-0-02 
     - Serviceman: SCM-152-1-02 
     - Serviceman: SCM-152-2-02 

- Serviceman Plus: SCM-155-0-02 
     - Service Master Easy: SCM-330-2-02 
     - Service Master Easy: SCM-340-2-02  

- Service Master Plus: SCM-500-01-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-01 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah Meracia vzdialenosť 

[ot/min] [mm] 

SCRPM-220 20 ... 10 000 25 ... 500 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
Signálne prevodníky SCMA-VADC 
 
-  pre pripojenie k Serviceman alebo Service Master Easy / Plus 
-  meranie signálov (0/4 .. 20 mA, 0 ... 10 VDC) z externých snímačov  
   (napríklad: krútiaceho momentu a výkonu)  
-  napájanie 11 ... 24 VDC  
-  6 nastaviteľných meracích rozsahov 
-  typické aplikácie: vyhotovenie diagramov:    - sila/dráha 
               - krútiaci moment/prietok 
 

Objednávacie číslo Výstupný signál zo snímača 

SCMA-VADC-600 20 mA, 200 mA, 4A, 3 VDC, 10 VDC, 48 VDC 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
Frekvenčné prevodníky SCMA-FCU 
 
-  pre pripojenie k Service Master Easy / Plus 
-  meranie frekvenčných signálov (sínusových alebo pravouhlých) z externých snímačov  
   (napríklad: prietoku a otáčok)     
-  možnosť pripojenia na PC (USB) 
-  napájanie 8 ... 24 VDC 
 

Objednávacie číslo 
Výstupný signál zo snímača 

Frekvenčný rozsah Amplitúdový rozsah 

SCMA-VADC-600 1 Hz ... 5 kHz 20 mV ... 10 V 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 
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Merače znečistenia oleja LCM20 
 
-  vyhodnotenie stupňov čistoty oleja podľa ISO 7-22 alebo NAS 0-12 
-  testovací čas 2 min. 

-  veľkosť častíc ACFTD (2+, 5+, 15+, 25+, 50+ a 100+) m, MTD (4+, 6+, 14+, 21+,  

   38+   a 78+) m(c) 
-  maximálny pracovný tlak 42 MPa 
-  maximálny prietok diagnostikovaného hydraulického systému 400 l/min  
-  spolupráca s PC (RS232) 
-  jednoduché ovládanie, pamäť na 300 testov 
-  prenosný 
-  výsledky merania môžu byť vytlačené   

 

 
 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Merače znečistenia oleja MCM20 
 
-  kontinuálne monitorovanie čistoty oleja v hydraulickom systéme 
-  vyhodnotenie stupňov čistoty oleja podľa ISO 7-22 alebo NAS 0-12 
-  pevné robustné vyhotovenie 
-  možnosť stabilného upevnenia na hydraulický systém 
-  testovací čas od 30 s do 3 min. 
-  nastavenie opakovania testovacieho cyklu od 30 s do 1440 min. 

-  veľkosť častíc ACFTD (2+, 5+, 15+, 25+, 50+ a 100+) m, MTD (4+, 6+, 14+, 21+,  

   38+ a 78+)m(c) 
-  spolupráca s PC (RS232) 
-  jednoduché ovládanie, pamäť na 300 testov 
-  pracovný tlak od 0,2 do 42 MPa 

 

 
 
 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Merače znečistenia oleja PD 
 
-  vyhotovenie pre trvalé zapojenie do hydraulického systému 
-  nezávislý systém nepretržitého monitorovania znečistenia hydraulického oleja 
-  varovný LED indikátor alebo digitálny displej 
-  M12 8-kolíkový konektor 
-  pripojenie na PC (RS232) 
-  stupne čistoty oleja podľa ISO 7-21 alebo NAS 0-12 
-  pracovný tlak od 0,2 do 42 MPa 
-  softvér kompatibilný s MS Windows 98/2000/XP/Vista 
-  možnosť voľby snímača vlhkosti 
 

Objednávacie číslo Displej Spôsob kalibrácie Snímač vlhkosti Konektor 

IPD112111300 LED ACFTD NIE M12 8-kolíkový 

IPD122111300 LED MTD NIE M12 8-kolíkový 

IPD112112300 LED ACFTD ÁNO M12 8-kolíkový 

IPD122112300 LED MTD ÁNO M12 8-kolíkový 

IPD113111300 Digitálny ACFTD NIE ACFTD 

IPD123111300 Digitálny MTD NIE MTD 

IPD113112300 Digitálny ACFTD ÁNO ACFTD 

IPD123112300 Digitálny MTD ÁNO MTD 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 

Objednávacie číslo Vybavenie 

LCM202022 Kufríková sada s príslušenstvom, kalibrovaný pre MTD 

LCM202026 Základná vybavenie (bez kufríka a príslušenstva), kalibrovaný pre MTD 

Objednávacie číslo Vybavenie 

MCM202022 Kalibrovaný pre MTD, bez ručného ovládača 

MCM202022HS Kalibrovaný pre MTD, spolu s ručným ovládačom 
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Merače znečistenia oleja icountBS 
 
-  slúži na určenie čistoty oleja zo vzorky oleja vo fľaštičke  
-  integrovaným čerpadlom je olej prečerpávaný z fľaštičky so vzorkou do  
   diagnostického zariadenia, následne sa vracia späť do odpadovej fľaštičky 
-  pevné robustné vyhotovenie 
-  čas trvania testu od 15 s 

-  veľkosť častíc ACFTD (2+, 5+, 15+, 25+, 50+ a 100+) m, MTD (4+, 6+, 14+, 21+,  

   38+   a 70+) m(c) 
-  stupne čistoty oleja podľa ISO 7-21 alebo NAS 0-12 
-  objem vzorky minimálne 10 ml, maximálne 100 ml 
-  jednoduché ovládanie, pamäť na 500 testov (varovné hlásenie pri 450 testoch) 
-  farebný dotykový displej, vstavaná tlačiareň 
-  pracovná kapacita batérie cca 2 hodiny 

 

 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Stanica merania znečistenia oleja  Mini-lab 
 
-  stanica obsahuje merač znečistenia oleja ISB, Flat-Pack vozík a 30 vzorkovacích fliaš 
-  voliteľné príslušenstvo: laptop, softvér, tlačiareň a káble 
 
 
 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Merače obsahu vody v oleji H2Oil  
 
-  pevné robustné vyhotovenie 
-  maximálny prietok diagnostikovaného hydraulického systému 400 l/min 
-  pracovný tlak do 42 MPa 
-  rozsah merania od 0 do 3000 ppm alebo v % 
-  testovací čas 90 s 
-  pamäť na 500 testov 
-  výsledky merania môžu byť vytlačené 
-  spolupráca s PC (RS232) 
-  alfanumerická klávesnica, podsvietený displej 

 
 

 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo Spôsob kalibrácie 

IBS11000102 Kalibrovaný pre ACFTD 

IBS12000102 Kalibrovaný pre MTD 

Objednávacie číslo Spôsob kalibrácie 

IBS11100102 Kalibrovaný pre ACFTD 

IBS12100102 Kalibrovaný pre MTD 

Objednávacie číslo Vybavenie 

WOM9100 H2Oil vrátane hliníkového kufríka s príslušenstvom 
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Univerzálne testovacie zariadenia UBS 
  
-  slúži na určenie čistoty oleja zo vzorky oleja vo fľaštičke  
-  integrovaným čerpadlom je olej prečerpávaný z fľaštičky so vzorkou do  
   diagnostického zariadenia, následne sa vracia späť do odpadovej fľaštičky 
-  rozoznanie pripojenia sa na LCM20 alebo H2Oil (WOM)  
-  testovací čas od 2 do 5 minút 
-  široký rozsah médií 
-  čistota fľaštičiek podľa ISO 15/13/11 
-  jednoduché ovládanie a údržba 

 

 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo Vybavenie 

UBS9002 Testovacie zariadenie spolu s hliníkovým kufríkom a príslušenstvom 


