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Diagnostické zariadenia Service Junior 
  
-  presnosť 0,1 % z celkového rozsahu 
-  digitálne i grafické znázornenie veľkosti tlaku na podsvietenom displeji 
-  zobrazenie minimálnej resp. maximálnej hodnoty tlaku 
-  pevné, robustné a spoľahlivé vyhotovenie 
-  meranie tlakových špičiek (rýchlosť snímania tlaku 10 ms) 
-  zaznamenávanie dát s integrovanou pamäťou 
-  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-L2) 
**Menovitý tlak 630 bar, tlakové špičky do 1000 bar. 
***Nie je dostupné pre 1000 barové vyhotovenie. 
- 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: SCJN- 
 

016 
 

100 
 

400 600 1000 

Merací rozsah (bar) -1 ... 16 0 ... 100 0 ... 400 0 ... 600 0 ...1000** 

Tlakové preťaženie (bar) 32 200 400 1000 1000 

Deštrukčný tlak (bar) 160 800 1700 2000 2000 

Tlakový prípoj Nerezová oceľ – 1/4″ BSPP (ISO 228-1), na vyžiadanie adaptér M16x2 
SCA-1/4-EMA-3 Napájanie 2x 1.5V batérie (AA) – Max. životnosť 1500 h (600 h pri zaznamenávaní) 

ServiceJunior - presnosť merania 0.5% / 0.1% / 0.25% SCJN-xxx- X1 / X2 / X3 

ServiceJunior so zaznamenávaním dát - presnosť merania 0.5% / 0.1% / 0.25% SCJN-xxx- L1 / L2 / L3 

Súprava nástrojov ServiceJunior Kit SCJN-KIT-xxx*** 

Súprava nástrojov so zaznamenávaním ServiceJunior Datalogger-Kit SCJN-KIT-xxx-L1*** 

Obsah súpravy nástrojov Kufrík SCC-120 
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 ServiceJunior SCJN-xxx-x1 vrátane adaptéru G ¼“ – M16x2 SCA-1/4-EMA-3 

 Adaptér M16x2 – M16x2 SCA-EMA-3/3 

 Testovacia hadica 1,500 mm (M16x2) SMA3-1500 

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 


