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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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