
 
A Barksdale kiváló minőségű, nagy megbízhatóságú amerikai termékeket gyárt, melyet
cégünk kizárólagosan képvisel a magyar piacon. Alapvető termékkínálatán túl - úgy,

mint nyomás-távadók, nyomáskapcsolók, hőmérsékletkapcsolók, hőmérséklet-távadók
- speciálisan tervezett vagy átalakított termékeket is szállít az ügyfelek egyedi

igényeinek kielégítésére.

 
Hőmérsékletkapcsolók, hőmérséklet-távadók

Mechanikus hőmérsékletkapcsolók / T2H/L2H/T9692X 
 

mechanikus hőmérsékletkapcsolók kapilláris vagy fix mérőcsővel 
 hőmérsékletszabályozás beállítható hiszterézissel 1 vagy 2 állítható kapcsolási ponttal 

- 45°C - + 316 °C 
 robbanásveszélyes üzemekben is 

 Exd, Ex ia, UL, CSA bizonylat 
Felhasználás: hőcserélők, gép- és szerszámgyártás, erőművek, fagyásvédelem,

kompresszorok, olajipar, vegyipar



BTS 3000 hőmérsékletkapcsoló 
 

mérési tartomány: -22°-tól + 284 °F –ig (-30° - +140°C-ig), 0,50% mérési pontosság 
Alkalmazási területek: szerszámipar, hidraulikai és pneumatikai rendszerek, áramkörök,

munkagépek, autóipar 
 
 

Elektronikus hőmérsékletkapcsolók / UTS7 
 

 hőmérséklet ellenőrzéséhez digitális kijelzővel vagy kijelző nélkül 1, 2 vagy 4
kapcsolási kimenettel, 1 analóg kimenettel (4-20mA/ 0-10VDC) 

Hőmérséklet- távadók/ UTA2 
elektronikus hőmérséklet-távadók hőmérséklet ellenőrzéséhez 

PT 100-as szenzorral 
analóg kimenettel (4-10mA/ 0-10VDC) 

 pontossági osztály: 0,5% a teljes skálára

Nyomáskapcsolók, nyomástávadók, szintkapcsolók 
 
 
 
 
 

Mechanikus nyomáskapcsolók/ B1T/D1T/KLM/E1H 
 

fémmembrános, Bourdon-csöves, membrándugattyús kivitelben (kompakt méretben
is) 

 1 vagy 2 beállítható kapcsolási ponttal, Exi, Exd, UL kivitelben is 
 helyszíni beállítási lehetőség 

 
Elektronikus nyomáskapcsolók és nyomás-távadók /Switch2000/ USD család 

 
 akár 4 kapcsolási pont, helyszíni beállíthatóság, programozhatóság, önellenőrzés 

 folyamatos mérési lehetőség az analóg kimenetek révén (4-20 mA /0-10 VDC) 
 kijelzővel (LED, LCD) vagy anélkül 

 többféle kimeneti jel, széles nyomástartomány, akár 0,1% pontosság 
 

Alkalmazhatók hidraulikai és pneumatikaiterületen: közúti és vasúti járműipar, gép-
és szerszámgyártás, műanyagipari fröccsöntő gépek, gázkompresszorok, mérő- és

vizsgáló berendezések, automatizálás, vegyipar. 



 
BPS 3000 elektronikus nyomáskapcsoló 

 
kompakt és modern formatervezés 

320°C-ban elforgatható kijelző és folyamatcsatlakozás 
 4 számjegyű és 14 szegmenses LED kijelző 

 magas IP65/67 és EMI védettség 
4-20 mA vagy 0-10 V analóg kimenet, max. 2 kapcsolási pont 

BLS 3000 szintkapcsoló 
 

széles körben alkalmazható: ipari hűtés, kenőrendszerek, tesztpadok, hidraulika, pontos
szintmérést biztosít, tapadásgátló technológia, 3:1-ben kompakt csomag: szintmutató,

szintkapcsoló, szinttávadó, jelfelbontás:1/5” (5mm), teljes hossz (LO): max. 39,4” (250 mm-
1000 mm), mérési hossz (LM): max. 36,6” (930mm), analóg kimenet 4-20 mA vagy 0-10 V,

mérési elem: reed kapcsoló, IP65/IP67 védettség

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 


