Druck

•

Rozsahy O + 70 mbar do O + 700 bar

•

Přesnost 0,1 % z rozsahu

•

Lehké kapesní trvanlivé

pouzdro

•

Funkce: test těsnosti,
mum a minimum, filtr

tárování,

•

Měření okolní teploty ve

oe nebo

•

Možno doplnit pneumatickou
raulickou testovací soustavou

•

Přístroje se standardními
rozsahy
k dispozici přímo ze skladu

maxi°F

nebo hydjsou

Kapesní tlakoměr
Přístroj OPI 705 je kapesní tlakoměr, který kombinuje velice
odolnou konstrukci
s velmi přesným a spolehlivým
měřením tlaku. Přístroj představuje
využití pokrokových
materiálů a technologií
spolu s více než 151etou zkušeností
výrobce ve výrobě této třídy přístrojů.
Přístroj má vynikající parametry a je konstruován
do lehkého odolného kapesního pouzdra. Konstrukce
umožňuje
jeho obsluhu pouze jednou rukou.
Jeho hlavní pfednosti jsou:
•
•
•

Kryti stupně IP 54
Jasně čitelný LCD displej s vysokou rozlišovací schopnosti
Pouzdro na pffstroj s možnosti nošeni na opasku

•
•

Možnost provozu z baterii po dlouhou dobu
Výklopná opěrka pro provoz na stole nebo jako držátko pro
zavěšení nebo pfenášenf

•

Okamžitý provoz po zapnuti

•
•

Měfení v 16 jednotkách tlaku
1minutový test těsnosti soustavy

•

Dvojí t1akové pnpojenf - G1/8 nebo hadičkou

•

Měfení okolní teploty

TLAKOVÉ

Spolu s pneumatickou nebo hydraulickou soustavou generace
tlaku může pflstroj sloužit jako nejlevnějšf provozní kalibrátor.

SPECIÁLNí

ROZSAHY

OPI 705 s vnitřním snímačem
prfstroj obsahuje vnitrnf snfmač a má kombinované tlakové
pnpojenl G1/8 nebo 6mm hadice.
Všechny varianty rozsahů lze dodat přímo ze skladu.

FUNKCE
OPI 705 s vnějším snímačem
prfstroj má konektor pro kabel vnějšfho snlmače, pnpojovacl
kabel 1ma snfmač má t1akové pnpojenl se závitem G1/4 vnitfnf.

časovač
60 sekund

změna
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Tlakový rozsah

typ vnitfnlho snlmače

70 nebo 200
mbar
300 mbar
700 mbar
1 bar
2 bar
3,5 bar
7 bar
10 bar
20 bar
35 bar
70 bar
135,200,350
nebo 700 bar
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Přesnost: ±D,1 % z rozsahu (zahrnuje nelinearitu,
opakovatelnost)
minimálnl
hodnota

Teplotní koeficient v pásmu O + 50°C:
± 0,02 % ze čtené hodnotyfOC

Tára - Posun nulové ůrovně měfenf v pásmu 0+ 100 % rozsahu

Okolní vlhkost:

Filtr - Průměr z 10 následných měfenf pn nestabilnfm tlaku

Tlakové

Alarm - nastavitelné zvukové a vizuálnf varováni pn pfetlaku
- měfenf okolnl teploty ve °C a °F s pfesnostl
±1 ,5°C

- s doplňkovou pneumatickou nebo hydraulickou
soustavou generace tlaku je pffstroj možno použít
jako levný provoznl kalibrátor

Šetření baterií -

indikace vybitých baterii a nastavitelné automatické vypnuti pflstroje

hysterezi a

PRACOVNí PODMíNKY

Nula - nuluje ůdaj na displeji

Kalibrace

g, a,d
g, a,d
g, a, d
g, a,d
g, a, d
g,a,d
g,a, d
g,a,d
g,a,d
g, a
a

9

a absolutní, 9 relativnl, d diferenčnl (statický tlak 2 bar pro
vnitfnl a 35 bar pro vnější snlmače)

bar

Okolní teplota

typ vnějšlho snímače

0+ 95 % bez kondenzace

přetížení:

bezpečně do dvojnásobku rozsahu
displej bliká pn 110 % rozsahu

Odolnost protí měřeným médiím:
Vnitfnl snfmače jsou vyrobeny z nerez
diferenčnl snlmače, kde positivní vstup
kapaliny a negativnf vstup jen suché plyny.
Vnější snlmače jsou vyrobeny z nerez
diferenčnl snlmače, kde positivní vstup
kapaliny.

oceli. Výjimkou jsou
snáší jen nekorozivnl
oceli. Výjimkou jsou
snášf jen nekorozivnl

Bezpečnostní normy
EN 61010, EN 50081-1, EN 50082-2, značka CE

Kombinované tlakové
pfipojenl buď G1/8 vnitrnl
nebo na hadici 6 mm

Leo

displej s rozlišenfm
99999 a výškou
znaků 13 mm
Odolný polykarbonátový
kryt okénka displeje
Displej se zobrazenlm
různých funkci prlstroje

Stojánek prrstroje
s vlce polohami
Tlačltka pro zarazeni
filtru a táry. Dvojf stisk
nuluje zobrazovaný ůdaj
Volba jednotky zobrazeni
tlaku včetně uživatelské

Tlačftko ZapNyp
s automatickým vypnutlm

Vlcefunkčnl tlačltko
pro funkci MaxlMin
nebo Test těsnosti

Tvar pro drženf
v ruce - 500 9
rozměry 190 x 90 x 36

Odolné pouzdro
s krytfm IP 54

Napájeni ze 3 ks
tužkových baterii
s provozem déle
než 300 hodin

Kapesní tlakoměr
KAUBRAtNiETALONY

DOPLŇKY
(A) Pneumatická a hydraulická testovací soustava
Soustava je umrstěna ve speciálnr pfenosové brašně, která je
schopna pojmout ručnl pneumatickou nebo hydraulickou soustavu generace tlaku, potfebné hadice a šroubenr a pflstroj OPI 705
včetně pfrpadného vnějšfho snrmače. Testovacl souprava obsahuje:
•
Pfenosové pouzdro vyplněné molitanem
•

Ručnl pneumatická souprava -0,85 + 20 bar nebo hydraulická soustava O + 700 bar

•
•

Tlakové hadice
Šroubové tlakové adaptéry BSP nebo NPT 1/8, 3/8, 1/4 a
112 včetně nylonových těsněni
Láhev pro plněni soustavy Gen u hydraulické soustavy)

•
(A1)
(A2)
(A3)
(A4)

Firma ORUCK kalibruje pfrstroje pomoci velmi pfesných tlakových etalonů, které majl pflmou návaznost na etalony Velké
Británie a na mezinárodnl etalony.

SOUVISEJící

PŘíSTROJE

Přenosné provozní kalibrátory
Firma ORUCK vyrábf širokou fadu pfenosných kalibrátorů tlaku,
teplotyp a elektrických hodnot. Ukázka typové fady je v následujfclm obrázku:

Pneumatická testovací souprava s BSP adaptéry
Hydraulická testovací souprava s BSP adaptéry
Pneumatická testovací souprava s NPT adaptéry
Hydraulická testovací souprava s NPT adaptéry

Pneumatická soustava

Hydraulická soustava

Oalšl detaily o soustavách generace tlaku lze nalézt v katalogových listech PV11 O a PV112.
(B) Přenosná brašna na přístroj
Jde o brašnu z umělé tkaniny s vhodně tvarovaným držadlem,
poutkem pro nošeni na opasku a kapsou pro uschováni vnějšlho
snlmače a pflslušenstvi.
(C) Jednotka tlaku definovaná uživatelem
Pflstroj OPI 705 umožr'\uje definovat vlastni jednotku
tlaku. Pri objednávce je treba zadat koeficient vůči 1 Pa.

měfenf

(D) Záporná kalibrace
Rozsahy pod 1 bar jsou kalibrovány v obou směrech, tj. napf.
±200 mbar.
Rozsahy 1 bar a výše jsou kalibrovány v rozsahy -1 bar + plný
rozsah.
Pfesnost pffstroje je 0,1 % z celkového rozsahu.
S pflstrojem se dodává kalibračnl certifikát.

PŘíSLUŠENSTVí

Laboratorní a dílenské přístroje
Firma ORUCK vyrábl i fadu pfesných tlakových manometrů a
tlakových regulátorů. 00 této oblasti výrobků pam i vysoce pfesné plstové tlakoměry jako primáml etalony a tlakové kalibrátory/regulátory RUSKA.
Snímače tlaku s napěťovým a proudovým
výstupem
Pfrstroje OPI 705 jsou ideálnrm prostfedkem pro kontrolu všech
typů snlmačů tlaku, včetně snlmačů RTX a SmartlHART průmyslové fady STX.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
Pri objednáváni pffstroje je tfeba uvést:
1.
Typ pfrstroje OPI 705 nebo OPI 705R
2.
Tlakový rozsah
3.
Typ snlmače (g, a nebo d)
4.
Požadované doplr'\ky (u doplr'\ku C udejte pfevodnr
koeficient)

Pokračující vývoj může vyvolat některé změny bez předchozího upozornění

Pflstroje OPI 705 a OPI 705 R jsou standardně dodávány
s kalibračnlm certifikátem výrobce a s návodem k obsluze
v angličtině a češtině.

Druck, Limited
Fir Tree Lane, Groby
Leicester LE6 OFH, ENGLANO
phone: 0044 1162314314

Výhradní zástupce pro ČR a SR:
Datacon MSI s.r.o.
1. pluku 12a, 18600 Praha 8 Karlín
tel. 222 315 942, 222 315 397
tel./fax 224 816 858, zázn. 241 772 726
web:
http://www.datacon.cz
e-mail: datacon@datacon.cz

