
 
Az Ashcroft kiváló minőségű nyomásmérőket, hőmérőket, kapcsolókat gyárt

Németországban, amerikai tulajdoni viszonyok mellett. Általános erőműi
alkalmazásokra és különböző kompresszoroknál, kompresszor állomásoknál

nagy számban alkalmazzák a megbízhatóságuk és hosszú élettartamuk miatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hőmérők, védőcsövek 
Vegyipar és feldolgozóipar részére 

 
• Bimetál hőmérők 

• Gáztenziós nemesacél hőmérők 
• Duratemp® molekulaszűrő hőmérő 
• DIN vagy ASME szabvány szerinti

védőcsövek 
Membránok 

 
A nyomásközlő a nyomásmérő,

nyomáskapcsoló vagy nyomásmérő-
átalakító elválasztását szolgálja a korrozív,

viszkóz, szennyezett, kikristályosodásra
hajlamos vagy forró közegekkel szemben. 

Számos kivitel és anyag áll rendelkezésre a
különböző alkalmazási feltételeknek

megfelelően.

Nyomás-, nyomáskülönbség - és
hőmérsékletkapcsolók 

Élelmiszeripari, gyógyszeripari
felhasználásra 

 
• nyomáskapcsoló, 

• nyomáskülönbség kapcsoló 
• pneumatikus nyomás és

nyomáskülönbség kapcsoló 
• hőmérsékletkapcsoló V modell



Precíziós műszerek 
 

• kézi kalibráló műszer, súlyterheléses
feszmérő, fix és hordozható mérőmodell

(PM, PTE, ST-2H) 
• digitális nyomásmérők (2030, 2074,

2089/3039, D1005PS - a képen, DG25) 
• analóg ellenőrző nyomásmérő (1082,

1084, CC, CM, CMM)

Távadók 
 

• homlokmembrános nyomástávadó-
poliszilikon vékony filmérzékelő elemmel

(KXF modell) 
• poliszilikon vékony filmérzékelő elemmel
ellátott nyomástávadó, OEM alkalmazással

(G2, T2 modell) 
• kapacitív nyomáskülönbség távadók

(XLDP, DXLDP, CXLDP, IXLDP, XLDP
modell) 

• nyomáskülönbség távadók (GC 51, GC 52
- a képen, GC 55)

Nyomásmérő műszerek 
- N5500, P5500, P6500, T5500, T55E,

T6500 típusú modellek 
 

Nemesacélból készült 100 és 160 mm
névleges nagyságú csőrugós, lemezrugós,

szelencés és nyomáskülönbség
mérőműszerek vegyipari és feldolgozó

ipari felhasználásra. 
Csőrugós és harmonikás mérőműszerek
amerikai kivitelben (ASME B40) vegyipari

és feldolgozóipari felhasználásra. 



 
PLUS! Performance opció 

 
A probléma... 

• A folyamatos vibrálás csökkenti a mérő élettartamát és nehezen leolvasható 
a pulzáló műszer 

• A folyadék-töltésű mérők részben oldották csak meg ezt a problémát 
• Azonban továbbra is fejfájást okoz a felhasználóknak a folyadék-töltésű

mérő... 
A megoldás... 

• A PLUS! teljesítmény opció, amely látszólag olyan, mint egy folyadék töltésű
manométar, de valójában száraz mérő 

• Egy beépített csillapítással érik el, amely csökkenti a mutató vibrálását, a ház
azonban száraz marad 

 
- GC 5… 

nyomás-, nyomáskülönbség távadó 
 

Tokozott ipari kivitelben, beépített
kijelzővel 

 
- GC35 digitális nyomásmérő 

 
3 az 1-ben termék: nyomás távadó,

nyomás kapcsoló, helyi digitális kijelző 
 

- DG25 digitális nyomásmérő 
 

A mérőeszköz képes vákuum illetve vegyes
tartományok mérésére  -1-től 1600 bárig 

A GloBand™ kijelző színes LED gyűrűből áll,
amely színváltással (pl.: pirosról zöldre) a

nyomáskapcsoló állapotjelzőjeként is
funkcionál. Előnye, hogy minden oldalról jól

látható, növelve ezzel a megfigyelés
biztonságát.



 
    Heise ATE-2 kézi kalibrátor    

  
• pontos, megbízható nyomás, hőmérséklet és áramlásmérést biztosít 

• nagyméretű LCD kijelző (1.5" x 2.5") 
• két érzékelő modul befogadására alkalmas a rugalmas cserélhetőségért 

• adattárolási lehetőség 16 000 rekordig 
• számos standard tulajdonság jellemzi- min./max. tare, programozható

csillapítás, hiba százalék funkció, kapcsolási teszt 
• AQS típusú nyomás és hőmérsékletérzékelő modulok az ATE-2

kalibrátorhoz is használhatóvá tehetők 
• nyomásmérő modulok pontosságai: ±0.025%, ±0.05% - ±0.07% or ±0.1%

Ajánlatkérésével keresse bizalommal
szakértő kollégáinkat: 

 
eger@merker2007.hu 

budapest@merker2007.hu 
szeged@merker2007.hu 

zalaegerszeg@merker2007.hu 
sarvar@merker2007.hu 

debrecen@merker2007.hu 
 

Aktuális termékkínálatunkat
megtekinthetik honlaunkon: 

 
www.merker2007.hu 

 
Az újdonságokról pedig a Facebook

oldalunkon értesülhet: 
 

www.facebook.com/merker2007zrt 


