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Doporučujeme

Spínač a snímač tlaku SIL 2/3
One Series Safety Transmitter

Inteligentní převodník tlaku
D2610

Ruční konfigurátor HARTConf

Inteligentní převodník tlaku

• Pouze pět základních rozsahů pokrývá tlaky od 4 kPa do 4 MPa.

• Přesnost 0,2 % (0,1 %).

• Programovatelný proudový výstup 4 až 20 mA s komunikací LHP.

• Možnost snadné kon� gurace, nulování a reverzace na dálku.

• Miniaturní rozměry.

• Nerezová oddělovací membrána, mnoho provedení vstupu
včetně čelního provedení membrány.

• Možnost přestavení pomocí kon� gurátoru LHPConf
a standardního HART modemu.

• Certi� kace od Exida pro SIL2 aplikace
s Hardware chybovou tolerancí 0.

• Způsobilý pro SIL3 (s redundancí).

• Proudový výstup 4 až 20mA
dle standardu NAMUR NE 43.

• Podsvícený displej s daty
a vlastní diagnostikou.

• Vysoký Risk Reduction Factor až 806.

• Safe Failure Fraction  = 98.8%!
(podíl bezpečných poruch).

• Zabudované vysokorychlostní relé.

Vstupní tlakové rozsahy:
abs. / rel. tlak, nastavitelný
od 0…4 kPa do 0…40 kPa
od 0…16 kPa do 0…160 kPa
od 0…60 kPa do 0…600 kPa
od 0…160 kPa do 0…1,6 MPa
od 0…400 kPa do 0…4 MPa

Tlakové připojení:
G1/2“ DIN 3852
G1/2“ EN 837-1/-3 (manometrové)
G1/4“ DIN 3852
G1/4“ EN 837-1/-3 (manometrové)
M20x1,5 DIN 3852
M20x1,5 EN 837-1/-3 (manometrové)
G1/2“ DIN 3852 čelní
M20x1,5 DIN 3852 čelní
1/2“ NPT
1/4“ NPT

Snímač tlaku D2610 je určen pro univer-

zální použití ve všech oblastech průmyslu. 

Převádí tlak plynů nebo kapalin na elektric-

ký proudový signál 4 až 20 mA s možností 

nulování, přestavení rozsahu, nastavení 

tlumení a reverzace výstupu pomocí ko-

munikace LHP po výstupním vedení.

Pro nastavení převodníku je třeba mít 

ruční kon� gurátor LHPConf nebo PC s pro-

gramem LHPWinfConf a HART modemem 

HARTMod nebo ekvivalentním komuni-

kačním rozhraním.

Výstupní signál:
proudový 4 až 20 mA
napěťový 1 až 5 V
(s konektorem IP 65)

Maximální měřená chyba:
≤ ±0,2 % rozpětí (± 0,1 %)

Napájecí napětí:
9 až 35 VSS pro provedení 4 až 20 mA
15 až 35 VSS pro provedení 1 až 5 V
(ochrana proti přepólování)
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• Nastavení rozsahu HART a LHP přístrojů zadáním číselné hodnoty
nebo kalibrací na vstupní hodnotu.

• Zobrazení okamžité hodnoty vstupu, výstupu
a až tří dalších veličin připojeného přístroje.

• Napájení převodníku bez externího napájecího zdroje.

• Testování proudové smyčky a nulování snímače (tlaku).

• Použití přístroje jako HART-USB modem.

IEC 61508 / IEC 61511

Su

itable for Safety Applications

SIL

Oproti běžným převodníkům, které jsou 

pro bezpečné aplikace jen přizpůsobeny, 

je převodník One Series Safety Transmitter 

přímo navržen výhradně pro tyto aplikace.

OneSeries ST je certi� kován pro použití 

v aplikacích SIL2 a je použitelný i v SIL3 dle 

IEC 61508. Obsahuje také kon� gurovatel-

nou vlastní diagnostiku „I Am Working“ a 

dosahuje podílu bezpečných poruch 98,8 

%!

Převodník disponuje proudovým výstu-

pem 4 až 20 mA dle NAMUR a unikátním 

vysokorychlostním reléovým výstupem 

pro pohotovostní vypnutí nebo alarm.

Někdy je potřeba
větší rychlost!

Jednou s hlavních výhod OneSeries ST 

je zabudované výkonné relé, které do-

káže přímo iniciovat nouzové vypnutí 

v místě měření a to do 100 ms. Tím 

se zabrání časové prodlevě, vzniklé 

díky pomalejšímu vyhodnocení přes 

systém PLC, která může trvat téměř 

sekundu a více. 

logické
obvody

procesní
převodník

Procesní převodníky
jsou příliš pomalé

pro kritické aplikace!

 300 ms
do logického

systému

 500 ms
do koncového 

elementu

logické
obvody

 250 ms
do logického

systému

100 ms
spínaný výstup přímo

do koncového elementu 

 500 ms
do koncového 

elementu

do logického
systému

převodník
OneSeries ST
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Typ: D2510 D2610 D2410 / 11 / 12 DMP 331 / 333 DMP 334 DMK 331 LMP 331

Popis: Inteligentní miniaturní snímače tlaku Levné snímače tlaku Univerzální snímače tlaku Snímače vysokých tlaků Snímače tlaku s keramickou 
membránou

Snímače tlaku s nerezovou 
čelní membránou

Počet rozsahů: 3 rel. / 1 abs. 5 rel. / 5 abs. / 1 podtlak 30 rel. / 14 abs. / 1 podtlak 20 rel. / 17 abs. / 1 podtlak 5 rel. 16 rel. / 16 abs. / 1 podtlak 14 hydrost.

Celkové pokrytí rozsahů: 60 kPa až 4 MPa 4 kPa až 4 MPa 100 kPa až 60 MPa
10 kPa až 60 MPa (rel.)
40 kPa až 60 MPa (abs.)

60 MPa až 220 MPa 60 kPa až 60 MPa
10 kPa až 4 MPa
(1 až 400 mH2O)

Přetížitelnost: 2,5x až 3,5x max. rozpětí (dle rozsahu)
1,6x až 3x max. rozpětí

(dle rozsahu)
2x až 5x max. rozpětí

(dle rozsahu)
~1,3x max. rozpětí

(dle rozsahu)
~1,3x až 3x max. rozpětí

(dle rozsahu)
~2,6x až 6x max. rozpětí

(dle rozsahu)

Přesnost: 0,5 % (0,25 %) 0,2 % (0,1 %) 1 % (0,5 %)
0,5 %; 0,35 %

(0,25 %; 0,2 %; 0,1 %)
0,35 % 1 %; 0,5 % 0,5 %; 0,35 %; 0,25 %

Připojení tlaku: G1/2“; M20x1,5
G1/2“; G1/4“; M20x1,5;

1/2“ NPT; 1/4“ NPT;
manometrové a čelní

G1/2“; G1/4“; M20x1,5; 1/4“ NPT;
manometrové

G1/2“; G1/4“; M20x1,5; M12x1; 
M10x1; M12x1,5, 1/2“ NPT; 

1/4“ NPT; manometrové, čelní 
a otevřené

G1/2“; M20x1,5; 9/16-18 UNF; 
manometrové

G1/2“; G1/4“; M20x1,5;
manometrové, čelní a otevřené

G3/4“

Těsnění: Viton (FKM)
Viton (FKM) / PARKER

EPDM, FFKM
bez – celosvařované provedení

Viton (FKM)
Viton (FKM), EPDM, FFKM, NBR, 
bez – celosvařované provedení

bez – celosvařované provedení Viton (FKM), EPDM, NBR Viton (FKM), EPDM

Výstupní signál: proudový 4 až 20 mA
napěťový 1 až 5 V

proudový 4 až 20 mA
napěťový 0 až 10 V

napěťový 0,5 až 4,5 V

proudový 0/4 až 20 mA
napěťový 0 až 1/5/10 V, 1 až 6 V

proudový 0/4 až 20 mA
napěťový 0 až 10 V

proudový 0/4 až 20 mA
napěťový 0 až 1/5/10 V, 1 až 6 V

proudový 0/4 až 20 mA
napěťový 0 až 1/5/10 V, 1 až 6 V

Napájení: 9 až 35 VSS  (4 až 20 mA)
15 až 35 VSS (1 až 5 V)

8 až 36 VSS (4 až 20 mA)
14 až 36 VSS (0 až 10 V)
5 ±0,5 VSS (0 až 4,,5 V)

8 až 32 VSS

14 až 30 VSS

12 až 36 VSS

14 až 28 VSS / 93 mA (Ex)
8 až 32 VSS

10 až 28 VSS / 93 mA (Ex)
8 až 32 VSS

10 až 28 VSS / 93 mA (Ex)

Membrána: oddělovací membrána – nerez 1.4435
oddělovací membrána

keramika Al2O3 96% (D2410/11)
nerez 1.4571 (D2412)

oddělovací membrána – nerez 1.4435
oddělovací membrána

keramika Al2O3 96%
oddělovací membrána

– nerez 1.4435

Typ média: kapaliny, plyny kapaliny, plyny nebo páry kapaliny, plyny
neutrální a agresivní kapaliny

a další látky s velkou viskozitou

Teplota média: -40 až +125 °C -25 až +125 °C -40 až +125 °C -40 až +140 °C -40 až +125 °C

Krytí: IP 65 s konektorem DIN
IP 65, IP 67 (dle konektoru)

DIN, M12x1, PG 7 s kabelem, …
IP 65, IP 67, IP 68 (dle konektoru)

konektor DIN, Binder Serie 723, průchodka PG 7 s kabelem, Buccaneer, M12x1, …

Prac. teplota okolí: -20 až +85 °C -40 až +85 °C -25 až +85 °C -40 až +85 °C

Komunikace / nastavení:
LHP / ručním ko� gurátorem LHPConf nebo přes PC software

LHPWinCom s HART modemem HARTMod lze měnit rozsah, tlu-
mení, signalizaci chyb, označení přístorje atd.

– – – Jiskrová bezpečnost
(Ex) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

(Ex) II 2 G Ex ia IIC T4 Gb

(Ex) II 1 D Ex ia IIIC T 85°C

(Ex) II 2 D Ex ia IIIC T 85°C Db

SIL 2 dle IEC 61508 / IEC 61511
odmaštěné provedení pro kyslík

–

Certi� kace
a zvlástní provedení: – odmaštěné provedení pro kyslík

Jiskrová bezpečnost
(Ex) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

(Ex) II 1 D Ex ia IIIC T 85°C Da

Jiskrová bezpečnost
(Ex) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

(Ex) II 1 D Ex ia IIIC T 85°C Da

fakt. měření TCM 173/94-1905
SIL 2 dle IEC 61508 / IEC 61511

Snímače tlaku

Přehled
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Přehled

Typ: SITRANS P DS III 
4433 Rosemount 3051C XMD

Popis: Přesné s dig. výstupem Cenově dostupné HART

Počet rozsahů: 7 6 5

Celkové pokrytí rozsahů: 100 Pa až 3 MPa 25 Pa až 27,58 MPa 7,5 kPa až 2 MPa

Max. statický tlak: až 16 MPa
(dle rozsahu)

až 25 MPa
(dle rozsahu)

až 13 MPa
(dle rozsahu)

Přesnost: 0,075 % 0,065 % 0,1 %

Připojení tlaku:
přírubové připojení
s vnitřním závitem

1/4“–18 NPT
1/4“-18 NPT, 1/2“–14 NPT vnitřní závit 1/4“–18 NPT

Náplň měř. komory: silikonový olej
inertní náplň

silikonový olej

Výstupní signál: 4 až 20 mA 4 až 20 mA

Napájení: 10,5 až 45 VSS

10,5 až 30 VSS (Ex)

 10,5 až 42,4 VSS (HART)
9 až 32 VSS (FOUNDATION
� eldbus a PROFIBUS PA)

12 až 28 VSS

Membrána: nerezová ocel, Hastelloy, Tantal, Monel, … nerezová ocel

Typ média: agresivní i neagresivní
kapaliny, plyny a páry

kapaliny, plyny a páry kapaliny, plyny a páry

Teplota média: -40 až +100 °C -40 až +147 °C -40 až +85 °C

Krytí: IP 65 IP 65, IP 66, IP 68 IP 67

Prac. teplota okolí: -30 až +85 °C -40 až +85 °C -20 až +50 °C

Komunikace: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus HART

Certi� kace
a zvlástní provedení:

nevýbušné provedení
(Ex) II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb,

(Ex) II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

fakturační měření
TCM 173/04-4018

nevýbušné provedení
(Ex) II 1 GD Ex ia IIC T4-T5 Ga

(Ex) II 1/2 GD Ex d IIC T6-T5 Ga/Gb

fakturační měření
TCM 173/99-3077

Nevýbušné provedení
(Ex) II 2 G Ex ia IIB T4 Gb

(Ex) II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da

(Ex) II 2 G Ex d IIC T5 Gb

Typ: BDT20 BDT12 BDT13

Popis: Univerzální Membránový Diferenční

Měřicí rozsah: -1 až 1600 bar 25 mbar až 25 bar 16 mbar až 25 bar

Ukazatel: � xní, nastavitelný nastavitelný

Přesnost: až 1 % z rozsahu 1,6 % z rozsahu

Připojení tlaku: 1/4“, 1/2“ BSP/NPT 1/2“ BSP/NPT

Materiál měřicího ústrojí
/ pouzdra:

nerezová ocel
AISI31 (BDT20), AISI316L (BDT12 a BDT13)  / AISI304

Typ média: kapaliny, plyny

Teplota média: -40 až +200 °C

Průměr ciferníku: 63, 100, 160 mm 100, 160 mm

Plnící kapalina: glycerin, silikonový olej,
náplně pro kyslíkové aplikace

Krytí: IP 67 IP 65

Prac. teplota okolí: -40 až +90 °C

Certi� kace
a zvlástní provedení:

ATEX EX II 2 GD c (ATEX 94/9/EC)

provedení pro kyslík

Snímače diferenčního tlaku Manometry Badotherm

Odborná konference JSP
Rychlý rozvoj nových technologií s sebou přináší stále větší požadavky
na měření a následné řízení výrobních procesů, proto pro Vás připravujeme
8. ročník odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace“,

která se uskuteční 26. února 2015 v Praze. Více na www.jsp.cz/konference

7
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Doporučujeme

Ventily a ventilové soupravy
řada VS

Šroubení A-LOK® poskytuje naprosto těsné spoje použitelné pro 

vysoký tlak nebo vakuum i při vibracích.

Šroubení A-LOK® jsou dodávána kompletně smontovaná a připra-

vená k okamžitému použití.

Vysoce přesná kompresní šroubení do impulzního potrubí kont-

rolních a řídicích systémů, vhodná pro metrické i palcové trubky. 

Šroubení Parker A-LOK® slouží k bezúkapovému spojení zařízení 

přenášejícího tekutiny a plyny v oblasti zpracovatelského, energe-

tického, ropného a plynárenského průmyslu.

Další příslušenství
snímačů tlaku

Fitinky s dvojitými zářeznými kroužky
Parker A-LOK®

• Eliminuje technologii svařování.

• Snadná montáž bez speciálního 
nářadí jako je momentový klíč, 
distanční měrky.

• Postříbřené závity pro nižší oděr
a riziko zadření.

• Zadní přítlačný kroužek využívá 
technologie SuparcaseIM, takže se 
neotlačuje.

• Design dvojitého zářezného kroužku.

• Standardní materiál 316L.

• Vysoký provozní tlak až 690 bar.

• Vysoká provozní teplota až 650 °C.

• Použitelné i pro plynná média.

• Opakovatelná demontáž
a montáž bez ztráty těsnosti.

1. Zadní kroužek

2. Přední kroužek

3. Matice s postříbřeným závitem

4. Identi� kace rozměru trubky

5. Přesná trubka

1 2
5

3

4

Impulsní potrubí (bezešvá trubka)
Rozměry skladových provedení: 
6x1 / 8x0,8 / 8x1 / 10x1,5 / 12x1,5 / 14x1,5 / 14x2,5
18x1 / 18x1,5 / 22x2

Materiál: 1.4541 (X6CrNiTi18-10) a další

Kondenzační smyčky
Popis: přivařovací, druh B, PN 250

Provedení: zahnuté, stočené

Materiál: uhlíková ocel 11523, nerezová ocel 17248

Připojení: M20x1,5

Max. pracovní teplota: 300 °C

Příchytky imp. potrubí
Průměry potrubí:
8–12 / 12–16 / 16–20 / 20–24 

Materiál:
galvanicky pozinkovaná ocel
nerezová ocel

• Provozní tlak až 42 MPa.

• Provozní teplota až 500 °C.

• Montáž přímo na snímač tlakové 
diference,  nebo mezi impulsní 
potrubí.

• Výběr těsnicích prvků z různých 
materiálů Gra� t, PTFE, PEEK, Viton, 
EPDM.

• Dotahovatelná ucpávka.

• Průměr propojovacích kanálků 4 mm.

• Odkalovací potrubí z boku tělesa 
umožňující libovolnou polohu 
ventilové soupravy.

• Certi� kát ES přezkoušení typu podle
směrnice 97/23/ES.

• Použití jako tlaková výstroj
dle NV č. 26/2003 Sb.

Jednocestný ventil slouží k uzavření přívodu tlakového média do snímače tlaku. Typ 

ventilu s odvzdušňovacím ventilkem (VS 100, VS 120) umožňuje navíc odkalení nebo od-

vzdušnění impulsního potrubí. Typ VS 120 díky bočnímu šroubení  umožňuje připojení 

dalšího zařízení na tlakové médium. Jednotlivá provedení ventilů jsou určena pro přímou 

montáž na snímač tlaku nebo pro montáž mezi impulsní potrubí.

Dvoucestná ventilová souprava VS 200 slouží k uzavření přívodu tlakového média do 

snímače tlaku, k odkalení nebo odvzdušnění impulsního potrubí a případně k napojení 

dalšího zařízení na tlakové médium. Ventilová souprava je určena pro přímou montáž na 

snímač tlaku nebo pro montáž mezi impulsní potrubí.

Třícestná VS 300 a pěticestné ventilové soupravy VS 500 a VS 501 slouží k uzavření pří-

vodu tlakového média při odpojení snímače tlaku nebo tlakové diference a k propojení 

obou vstupních komor snímače tlakové diference při seřizování nuly na provozním tlaku. 

Pěticestná souprava navíc umožňuje odvzdušnění a odkalení impulsního potrubí.

d
p

d
p

d
p

VS 100 VS 110 VS 300VS 200 VS 500 VS 501VS 120
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www.jspshop.cz
JSP e-shop má v nabídce několik tisíc produktů z oboru měření a regulace. V sortimentu 

najdete snímače a spínače pro hlavní veličiny měřené v průmyslu (teplota, tlak, průtok, 

hladina, analýza, …), dále pak regulátory, převodníky, zobrazovací jednotky, napájecí 

zdroje a veškeré s nimi související příslušenství. To vše od světoznámých a renomova-

ných � rem dodržujících vysoký standard kvality výrobků.

E-SHOP

PT-1
Kompaktní snímač tlaku

• Měřicí rozsah -1 … 600 bar.

• Přesnost 0,6 % rozsahu.

• Výborné ECM vlastnosti.

• Proudový 4…20 mA nebo
napěťový 0…10 V výstup.

• Napájecí napětí 18…30 VDC.

• Tlakové připojení G 1/4“
vnějším nebo vnitřním závitem.

• Nerezové pouzdro s krytím IP 67.

• Teplota média -40…+125 °C.

• Kompaktní a robustní provedení.

PS-300
Snímač a spínač tlaku
s otočným displejem

• Měřicí rozsah -1 … 40 bar.

• Přesnost 0,5 % rozsahu.

• Vysoká přetížitelnost.

• Proudový 4…20 mA a tranzistorový 
spínací výstup PNP/NPN.

• Napájecí napětí 18…30 VDC.

• Tlakové připojení G 1/4“ vnější závit.

• Nerezové pouzdro s krytím IP 67.

• Teplota média -40…+85 °C.

• Robustní provedení s otočným 
displejem.

GMH3181-13
Ruční manometr pro přetlak,
podtlak a diferenční tlak

• Měřicí rozsah -100 … 2000 mbar.

• Přesnost 0,2 % rozsahu.

• Nastavitelné jednotky bar, kPa, MPa, 
PSI, mmHg, mH2O.

• Přetížitelnost max. 4 bar.

• Integrovaný snímač tlaku.

• Napájení 9V baterií nebo
síťovým zdrojem.

• Tlakové připojení přes 2 kovové 
nátrubky pro 6x1 / 8x1 mm hadice.

• Funkce datového loggeru.

• Odolné ABS pouzdro s krytím IP 65.

JSP, s.r.o. – Měření a regulace
Raisova 547, Jičín 506 01
tel.: +420 493 760 811
fax: +420 493 760 820
e-mail: jsp@jsp.cz
internet: www.jsp.cz | www.jspshop.cz

JSP Slovakia s.r.o.
Karloveská 63, Bratislava 841 04
tel.: +421 2 6030 1080
fax: +421 2 6030 1089
e-mail: predaj@jsp.sk

k o m p l e x n í  ř e š e n í

TEPLOTA TLAK KALIBRACEANALÝZA HLADINA PŘEVODNÍKYPRŮTOK TEPLO VODOMĚRYARMATURYPŘÍSTROJEZDROJE KOMUNIKACE

Cena bez DPH:

1 995,- Kč
Cena bez DPH:

4 941,- Kč
Cena bez DPH:

8 377,- Kč

Kimo Kapalinové manometry

Kimo KP110 RF Wireless datalogger

Doporučujeme

řada LU
Dostupné měřicí rozsahy:
50 … 0 … 50 mmH2O
100 … 0 … 100 mmH2O
200 … 0 … 200 mmH2O

Rozlišení: 1 mmH2O

řada TJ
Dostupné měřicí rozsahy:
0 … 100 / 150 / 300 / 600 / 1000 mmH2O
0 … 650 / 1300 / 2150 mmH2O

Rozlišení: 1 / 5 mmH2O

řada MG
Dostupné měřicí rozsahy:
0 … 20 / 50 / 80 mmH2O

Rozlišení: 0,5 / 1 mmH2O

• Měřicí rozsah od 20 do 2150 mmH2O.

• Max. statický tlak 6 bar.

• Provedení vertikální nebo 
s nakloněnou stupnicí.

• Posun stupnice pomocí 
nastavovacího šroubu.

• Teplota média:
doporučená: 5 až 30 °C,
přípustná: -30 až +60 °C.

• Připojení tlaku žebrovanou spojkou 
Ø 6,2 mm pro polotuhou trubičku
Ø 5x8 mm.

• Otvory pro nástěnnou montáž.

Kapalinové manometry KIMO pro svou 

jednoduchost a spolehlivost společně 

s cenovou dostupností jsou ideálním 

prostředkem pro měření nepatrných změn 

tlaku, podtlaku nebo diferenčního tlaku 

vzduchu a dalších neutrálních plynů v ob-

lasti úpravy vzduchu, klimatizace, větrání 

a podobných aplikací.

• Paměť pro záznam 12 000 měř. bodů.

• Měřicí rozsah:
KP110 -1 000 až +1 000 Pa,
KP111 -10 000 až + 10 000 Pa.

• Přesnost:
KP110 ±0.5% MH ±3 Pa,
KP111 ±0.5% MH ±30 Pa.

• Bezdrátový přenos dat do 300 m 
volného výhledu.

• 2 nastavitelné meze alarmu.

• Vizuální alarm.

• Pouzdro z ABS a krytím IP 65.

• Magnetické uchycení.

• Dodáváno s bezpečným držákem
na stěnu.
Dodáváno s bezpečným držákem

Software KILOG RF

Mimo standardní funkce jako 

je kon� gurace parametrů 

a zpracování dat z datalo-

ggerů, umožňuje vytvoření 

bezdrátové síťově ústředny 

až pro 100 dataloggerů pro 

monitorování v reálném čase.

Komunikační základna KIMO 

umožňuje rádiovou komuni-

kaci s dataloggery KIMO RF. 

Komunikaci s PC zajišťuje roz-

hraní USB a plně spolupracuje 

se softwarem KILOG RF.

Kód produktu: 2461 Kód produktu: 2463 Kód produktu:  1426



Akreditovaná kalibrační laboratoř JSP
 Kalibrace akreditovaným subjektem.

 Kalibrace v rozsahu od -95 kPa až do 70 MPa.

 Kalibrace deformačních tlakoměrů.

 Kalibrace převodníků tlaku s uni� kovaným výstupním signálem.

 Kalibrace převodníků tlaku s digitální nebo analogovou indikací.

 Nastavení tlakových spínačů.

  Externí kalibrace v místě měření.

www.jsp.cz

JSP  Měření a regulace

Přihlásit nebo odhlásit odběr tohoto zpravodaje můžete na adrese www.jsp.cz/zpravodaj.


