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ORBITAL – GasPTi
földgázminôség távadó

biztosítási labor-tesz tekre vagy gyártó-
sori ellen ôrzéshez egyaránt. Dedikált
erômérô cellákkal az erômérés pon-
tossága +/-0,1%. A készülékkel a helyi
megjelenítésen kívül az mérési ada-
tokat USB eszközre is menthetjük,
lehetôvé téve a PC-s adatfeldolgozást,
jegyzôkönyv készí tést az egyéni
igényeknek meg fe lelôen.

JOFRA – ASC-321
univerzális kalibrátor

Az AMETEK csoport új tagja a felsô
kategóriás mûszergyártó cég a
CRYSTAL Engineering, mely laborok és
ipari felhasználók számára gyárt ál ta -
lános és rb.-s kivitelû nyomásmérôket
és kalibrátorokat. Többségük robbanás -
veszélyes környezetben is használható
nagypontosságú (+/-0,025% mért ér -
ték re) nyomásmérô és kalibrátor,
adatgyûjtô funkcióval. A méréstarto -
mányok vákuum-tól 1000 bar-ig ter-
jednek, mûködési hômérséklet-tarto -
mány -20˚C... +50˚C. Az nVision egy
kétcsatornás kalibrátor belsô adat-
gyûjtôvel, mely fogadhat egy- illetve
2 nyomásmodult, vagy egy nyomás és
egy egyéb (mA, RTD) mo dult. Pon -
tossága +/-0,025% a mért értékre és
hômérsékletkompenzált a teljes hô -
mérséklet tartományban. Az XP2i egy
ATEX tanúsított nyomásmérô kife-
jezetten a földgáz, kôolajipar, ve gy ipar
részére, pontossága +/-0,1% a mért
értékre. Rendelhetô csak mérô vagy
mérô+adatgyûjtô változatban. Szoftver
minden kalibrátorhoz alaptartozék.

SEFELEC – RXS
átütésvizsgálók

AMETEK – WDG-V
tüzeléstechnikai füstgázelemzô

A semi-insitu füstgázelemzôk új
családja a WDG-V típus-széria mely
elôdjénél kisebb, kompaktabb és mo -
dernebb modellekbôl áll. A tüzelés
szabályzáshoz cirkónium oxidos O2
mérést és opciós éghetôanyag-tar-
talom (CO egyenérték) mérést biztosít.
Beépített öndiagnosztikai funkcióval
rendelkezik, Ethernet porton hálózatba
köthetô és MODBUS protokollal belsô
hálózaton vagy interneten keresztül
távkezelhetô. Analóg kimenetek biz-
tosítják az automata tüzelésszabályzó
rendszerhez a vezérlô jelet. Acél
szondával 700˚C-ig, ötvözet szondával
1024˚C-ig míg Hexoloy szondával
1650˚C-ig használható. Rendkívül
gyors, az oxigén-mérés reakcióideje
pár másodperc, ideális a gáz- és olaj-
tüzelásû kazánokhoz, kemencékhez.

MICHELL – MDM-300
kézi harmatpontmérô

Az MDM300 típusú hordozható víz -
harmatpontmérô már több éve siker -
modell mind a külföldi, mind a belföldi
felhasználók körében. A +/-1˚Cdp-os
mé ré si bizonytalanság mellett a leg ki -
magaslóbb a mérés gyorsasága, per -
cek alatt eléri akár a -70˚Cdp/
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tôen váltakozó áramú vizsgálatokhoz
lett tervezve 5 kV-ig, de opcionálisan
ki egészíthetô egyen áram-modullal, az
egyen áramú át ütés  vizsgálatokhoz
6 kV-ig. További opció az FXS501
modul a szivárgási áramok mérésére.
A ké szülékek szek venciálisan prog -
ramoz hatóak 8 lépésig, paramé terez -
hetôek egészen 50 paraméterig, a
vezérlést soros por ton vagy kiegészítô
PLC modullal végezhetjük. A kimenet
vezérlése prog ramozással vagy ana -
lóg jellel lehetséges, ezeket egészíti ki
az op cionálisan rendelhetô SXS-Pro
szoft ver. A készülék alapesetben
soros port tal rendelkezik, de ez ki -
egészíthetô IEEE488-2, PLC vagy
Ethernet modullal. A mérô-áram
igénye szerint a készülék rendelhetô
50 VA illetve 500 VA kivitelben.
Felhasználási területe: gyár tósori vizs-
gálatok és minôségbiztosítás. Külö -
nösen ajánlott az EN61010-1,
EN60065, EN60335-1, EN60950,
EN60598-1, EN60601-1 szabvány
szerinti vizsgálatokhoz.

CHATILLON – CS1100
kompakt szakító-teszter

A digitális teszt-állványok legújabb
generációja az AMETEK/Chatillon-nál
a CS1100 modell. Szerelvény és
anyagvizsgálatok (húzás, nyomás...)
széles skáláját lefedi 5 kN-os mérés -
határig (nagyobb erôkre az ikeroszlo-
pos gépeinket ajánljuk). A tesztek
egyszerûen a készülék por és karc -
védett színes érintôképernyôjérôl
vezérelhetôk, programozhatók mely
grafikus analízisre is képes, és rend-
kívül könnyû a kezelése. A teszter
használható különféle be fogókkal sza-
kítás, törés, hajlítás, fá rasz tás, lefejtés,
rugó … stb. vizsgálatokhoz, minôség-

Az AMETEK/JOFRA továbbfejlesztette
kézi jelkalibrátorát, ellátva immár doku-
mentáló funkcióval is. Az új ASC321-es
nagypontosságú jelkalib rátor, mely a
hagyományos kalib rálási funkciókon
felül (mérés és szimulálás) a kalibrálási
procedúrákat eltárolja, így a mérések
el végzése után az eredményeket át
lehet tölteni a számító gépes szoftverbe
bi zony  latok nyom tatásához, jegyzô -
köny vezéshez. Rend   kívüli stabilitás és
pontosság jellemzi, ideális eszköz
mind laboratóriumi mind terepi/ipari
környe zetben végzendô kalibrálási
feladatokhoz.  Kü lön mérô és szi -
muláló csator nával rendelkezik, nyo -
más mé réshez külsô nyo más modu -
lokkal igény szerint bôvíthetô. Mérési
és kalib rálási funkciók: áram 
(0-24 mA), feszültség (0-20 V),
frekvencia (0-10 kHz), ellenállás (5-
4000 ohm), impulzus, továbbá
hômérséklet módban 13 hôelem és 14
ellenálláshômérô típus. Külsô nyomás-
modulok (relatív és abszolút)  vá kuum -
tól 700 bar-ig rendelhetôk, pontosság
akár 0,01% a végér tékre. A le vá -
lasztott ki és be meneti csatornák segít-
ségével auto matikusan hurokban
kalib rálhatjuk az ipari táv adókat.
Ingyenesen letölthetô JofraCal kalib -
ráló szoftver támogatja a jegyzô könyv
készítést.

-80˚Cdp-os harmatpontot. Beépített
áramlásmérôvel és adatgyûjtô funkció-
val rendelkezik, a kijelzés lehet har-
matpontban vagy egyéb fizikai mérték-
egységben (ppm, mg/m3... stb.).
Opció ként nyomás és hômérséklet-
mérô szenzor is rendelhetô hozzá. Az
alap kivitel az álatalános ipari fel-
használóknak és laboroknak készült
(szárítók, ipari gázok, mûszervelegô,
légterek … stb. ellen ôr zése) míg az
MDM300-IS gyújtószikramentes kivitel
a földgáz ipari, vegyipari, kôolajipari
felhasz nálóknak.

AMETEK – Newage MT91
keménységmérôk

A francia gyártó a közelmúltban
kiemelt figyelmet szentelt berendezé-
seinek fejlesztésére, így már minden
átütés vizsgálójuk megfelel a VDE, UL,
CSA és az EN szabványoknak. Az
RXS átütésvizsgáló sorozat alap ve -

A különbözô összetételû földgázok fô
minôségparamétereinek a mérése el -
en  gedhetetlen a belépési, átadási, el -
len ôrzési és elszámolási pontokon. Az
ideális mérômûszer ennek meg -
felelôen gyors, alacsony fenn tartási
költségû és karbantartási igényû,
továbbá mindenféle gáz össze tételre
alkalmazható. Mivel ez mind a gázkro-
matográfokról nem mondható el, a brit
földgáz-szállító mérnökei kifej lesz -
tettek egy olyan gáz minô ség távadót
amely ezeket az igényeket messze-
menôen teljesíti. A GasPTi mérô-
távadó 0,2%-os pontossággal méri a
fûtôértéket, relatív sû rû séget, Wobbe
index-et, kompresszibilitást  stb.  Az
alkalmazott beépített mé rô cellák
– hang sebesség mérô, hô konduktivi -
tás mérô és infravörös szenzor –
lehetôvé teszik a 2-3 másodperces vá -
lasz  idôket és a reprodukálható méré -
seket. Telepítése rendkívül egyszerû,
1-2 óra alatt elvégezhetô, az üze -
meltetése pedig szinte teljes mér ték -
ben gondozás és költségmentes (max.
évente egy ellenôrzés kalibráló -
gázzal). Fogyóanyag igénye nincs, a
gyártó 5 év garanciát vállal a rend -
szerre. Elszámolási mérésekre ki -
válóan alkal mas, a mérési adatok
RS485/ RS232 és Ethernet portokon
keresztül vihetôk központi nyilvántartó
rendszerbe. Fô fel használók a földgáz-
szállítók és kitermelôk, gáz-szolgál-
tatók, nagy fo gyasztók.

Az AMETEK anyagvizsgálók termék -
családja nemrég egészült ki a nagy
múltú Newage keménységmérôivel.
Az MT91 csúcsmodell egy automata
mikro-keménységmérô (ROCKWELL
módszerrel, melynél sokkal egy -
szerûbb a minta-felület elôkészítése
és a mérés automatizálása) mely a
fém-alkatrész gyártóknak a gépipar-
ban és az autóiparban ultragyors
gyártósori mérés-sorozatokat tesz le -
hetôvé, mintánként beállítható sûrû -
séggel a munkadarab széle felé halad-
va nagyon nagy pontossággal. A pozi-
cionálás motorizált, 1 mikronos felbon-
tással. A mérési eredmények auto -
matikusan megjelennek az elsôdleges
HRC skálában amely mellé választ -
ható egy másodlagos skála is
(Vickers, Knoop …) amibe a szoftver
átkonvertálja az adatokat. A társított
vezérlôszoftverrel a programozás és a
kiértékelés rendkívül egyszerû és fel-
használóbarát.
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sori ellen ôrzéshez egyaránt. Dedikált
erômérô cellákkal az erômérés pon-
tossága +/-0,1%. A készülékkel a helyi
megjelenítésen kívül az mérési ada-
tokat USB eszközre is menthetjük,
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ték re) nyomásmérô és kalibrátor,
adatgyûjtô funkcióval. A méréstarto -
mányok vákuum-tól 1000 bar-ig ter-
jednek, mûködési hômérséklet-tarto -
mány -20˚C... +50˚C. Az nVision egy
kétcsatornás kalibrátor belsô adat-
gyûjtôvel, mely fogadhat egy- illetve
2 nyomásmodult, vagy egy nyomás és
egy egyéb (mA, RTD) mo dult. Pon -
tossága +/-0,025% a mért értékre és
hômérsékletkompenzált a teljes hô -
mérséklet tartományban. Az XP2i egy
ATEX tanúsított nyomásmérô kife-
jezetten a földgáz, kôolajipar, ve gy ipar
részére, pontossága +/-0,1% a mért
értékre. Rendelhetô csak mérô vagy
mérô+adatgyûjtô változatban. Szoftver
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AMETEK – WDG-V
tüzeléstechnikai füstgázelemzô

A semi-insitu füstgázelemzôk új
családja a WDG-V típus-széria mely
elôdjénél kisebb, kompaktabb és mo -
dernebb modellekbôl áll. A tüzelés
szabályzáshoz cirkónium oxidos O2
mérést és opciós éghetôanyag-tar-
talom (CO egyenérték) mérést biztosít.
Beépített öndiagnosztikai funkcióval
rendelkezik, Ethernet porton hálózatba
köthetô és MODBUS protokollal belsô
hálózaton vagy interneten keresztül
távkezelhetô. Analóg kimenetek biz-
tosítják az automata tüzelésszabályzó
rendszerhez a vezérlô jelet. Acél
szondával 700˚C-ig, ötvözet szondával
1024˚C-ig míg Hexoloy szondával
1650˚C-ig használható. Rendkívül
gyors, az oxigén-mérés reakcióideje
pár másodperc, ideális a gáz- és olaj-
tüzelásû kazánokhoz, kemencékhez.

MICHELL – MDM-300
kézi harmatpontmérô

Az MDM300 típusú hordozható víz -
harmatpontmérô már több éve siker -
modell mind a külföldi, mind a belföldi
felhasználók körében. A +/-1˚Cdp-os
mé ré si bizonytalanság mellett a leg ki -
magaslóbb a mérés gyorsasága, per -
cek alatt eléri akár a -70˚Cdp/
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tôen váltakozó áramú vizsgálatokhoz
lett tervezve 5 kV-ig, de opcionálisan
ki egészíthetô egyen áram-modullal, az
egyen áramú át ütés  vizsgálatokhoz
6 kV-ig. További opció az FXS501
modul a szivárgási áramok mérésére.
A ké szülékek szek venciálisan prog -
ramoz hatóak 8 lépésig, paramé terez -
hetôek egészen 50 paraméterig, a
vezérlést soros por ton vagy kiegészítô
PLC modullal végezhetjük. A kimenet
vezérlése prog ramozással vagy ana -
lóg jellel lehetséges, ezeket egészíti ki
az op cionálisan rendelhetô SXS-Pro
szoft ver. A készülék alapesetben
soros port tal rendelkezik, de ez ki -
egészíthetô IEEE488-2, PLC vagy
Ethernet modullal. A mérô-áram
igénye szerint a készülék rendelhetô
50 VA illetve 500 VA kivitelben.
Felhasználási területe: gyár tósori vizs-
gálatok és minôségbiztosítás. Külö -
nösen ajánlott az EN61010-1,
EN60065, EN60335-1, EN60950,
EN60598-1, EN60601-1 szabvány
szerinti vizsgálatokhoz.

CHATILLON – CS1100
kompakt szakító-teszter

A digitális teszt-állványok legújabb
generációja az AMETEK/Chatillon-nál
a CS1100 modell. Szerelvény és
anyagvizsgálatok (húzás, nyomás...)
széles skáláját lefedi 5 kN-os mérés -
határig (nagyobb erôkre az ikeroszlo-
pos gépeinket ajánljuk). A tesztek
egyszerûen a készülék por és karc -
védett színes érintôképernyôjérôl
vezérelhetôk, programozhatók mely
grafikus analízisre is képes, és rend-
kívül könnyû a kezelése. A teszter
használható különféle be fogókkal sza-
kítás, törés, hajlítás, fá rasz tás, lefejtés,
rugó … stb. vizsgálatokhoz, minôség-

Az AMETEK/JOFRA továbbfejlesztette
kézi jelkalibrátorát, ellátva immár doku-
mentáló funkcióval is. Az új ASC321-es
nagypontosságú jelkalib rátor, mely a
hagyományos kalib rálási funkciókon
felül (mérés és szimulálás) a kalibrálási
procedúrákat eltárolja, így a mérések
el végzése után az eredményeket át
lehet tölteni a számító gépes szoftverbe
bi zony  latok nyom tatásához, jegyzô -
köny vezéshez. Rend   kívüli stabilitás és
pontosság jellemzi, ideális eszköz
mind laboratóriumi mind terepi/ipari
környe zetben végzendô kalibrálási
feladatokhoz.  Kü lön mérô és szi -
muláló csator nával rendelkezik, nyo -
más mé réshez külsô nyo más modu -
lokkal igény szerint bôvíthetô. Mérési
és kalib rálási funkciók: áram 
(0-24 mA), feszültség (0-20 V),
frekvencia (0-10 kHz), ellenállás (5-
4000 ohm), impulzus, továbbá
hômérséklet módban 13 hôelem és 14
ellenálláshômérô típus. Külsô nyomás-
modulok (relatív és abszolút)  vá kuum -
tól 700 bar-ig rendelhetôk, pontosság
akár 0,01% a végér tékre. A le vá -
lasztott ki és be meneti csatornák segít-
ségével auto matikusan hurokban
kalib rálhatjuk az ipari táv adókat.
Ingyenesen letölthetô JofraCal kalib -
ráló szoftver támogatja a jegyzô könyv
készítést.

-80˚Cdp-os harmatpontot. Beépített
áramlásmérôvel és adatgyûjtô funkció-
val rendelkezik, a kijelzés lehet har-
matpontban vagy egyéb fizikai mérték-
egységben (ppm, mg/m3... stb.).
Opció ként nyomás és hômérséklet-
mérô szenzor is rendelhetô hozzá. Az
alap kivitel az álatalános ipari fel-
használóknak és laboroknak készült
(szárítók, ipari gázok, mûszervelegô,
légterek … stb. ellen ôr zése) míg az
MDM300-IS gyújtószikramentes kivitel
a földgáz ipari, vegyipari, kôolajipari
felhasz nálóknak.

AMETEK – Newage MT91
keménységmérôk

A francia gyártó a közelmúltban
kiemelt figyelmet szentelt berendezé-
seinek fejlesztésére, így már minden
átütés vizsgálójuk megfelel a VDE, UL,
CSA és az EN szabványoknak. Az
RXS átütésvizsgáló sorozat alap ve -

A különbözô összetételû földgázok fô
minôségparamétereinek a mérése el -
en  gedhetetlen a belépési, átadási, el -
len ôrzési és elszámolási pontokon. Az
ideális mérômûszer ennek meg -
felelôen gyors, alacsony fenn tartási
költségû és karbantartási igényû,
továbbá mindenféle gáz össze tételre
alkalmazható. Mivel ez mind a gázkro-
matográfokról nem mondható el, a brit
földgáz-szállító mérnökei kifej lesz -
tettek egy olyan gáz minô ség távadót
amely ezeket az igényeket messze-
menôen teljesíti. A GasPTi mérô-
távadó 0,2%-os pontossággal méri a
fûtôértéket, relatív sû rû séget, Wobbe
index-et, kompresszibilitást  stb.  Az
alkalmazott beépített mé rô cellák
– hang sebesség mérô, hô konduktivi -
tás mérô és infravörös szenzor –
lehetôvé teszik a 2-3 másodperces vá -
lasz  idôket és a reprodukálható méré -
seket. Telepítése rendkívül egyszerû,
1-2 óra alatt elvégezhetô, az üze -
meltetése pedig szinte teljes mér ték -
ben gondozás és költségmentes (max.
évente egy ellenôrzés kalibráló -
gázzal). Fogyóanyag igénye nincs, a
gyártó 5 év garanciát vállal a rend -
szerre. Elszámolási mérésekre ki -
válóan alkal mas, a mérési adatok
RS485/ RS232 és Ethernet portokon
keresztül vihetôk központi nyilvántartó
rendszerbe. Fô fel használók a földgáz-
szállítók és kitermelôk, gáz-szolgál-
tatók, nagy fo gyasztók.

Az AMETEK anyagvizsgálók termék -
családja nemrég egészült ki a nagy
múltú Newage keménységmérôivel.
Az MT91 csúcsmodell egy automata
mikro-keménységmérô (ROCKWELL
módszerrel, melynél sokkal egy -
szerûbb a minta-felület elôkészítése
és a mérés automatizálása) mely a
fém-alkatrész gyártóknak a gépipar-
ban és az autóiparban ultragyors
gyártósori mérés-sorozatokat tesz le -
hetôvé, mintánként beállítható sûrû -
séggel a munkadarab széle felé halad-
va nagyon nagy pontossággal. A pozi-
cionálás motorizált, 1 mikronos felbon-
tással. A mérési eredmények auto -
matikusan megjelennek az elsôdleges
HRC skálában amely mellé választ -
ható egy másodlagos skála is
(Vickers, Knoop …) amibe a szoftver
átkonvertálja az adatokat. A társított
vezérlôszoftverrel a programozás és a
kiértékelés rendkívül egyszerû és fel-
használóbarát.
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