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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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