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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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