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Parker Hannifin wprowadza na rynek nowy asortyment
podzespołów do sterowania ruchem i pozycjonowania,
umożliwiający kompleksowe zaopatrzenie odbiorcy
Firma Parker Hannifin, światowy lider w dziedzinie technologii sterowania i napędu, zaprezentowała niedawno zupełnie nowy asortyment urządzeń i przyrządów manipulacyjnych i ustawczych
przeznaczonych do pracy w układach automatyki
przemysłowej. Nowe wyroby uzupełniają istniejący bogaty asortyment urządzeń pneumatycznych,
chwytaków pneumatycznych, siłowników obrotowych i stołów przesuwnych stosowanych do
rozmaitych celów w przemyśle obrabiarkowym,
motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, opakowaniowym, urządzeń medycznych – żeby wymienić tylko niektóre.
Nowe przyrządy zaprojektowano z myślą o zastosowaniach do manipulacji przedmiotami obrabianymi w trakcie produkcji oraz wyrobami
gotowymi i zoptymalizowano pod kątem jakości,
niezawodności i konkurencyjności. Dla klientów
oznacza to nową jakość w zakresie osiągów, precyzji
i powtarzalności oraz możliwość kompleksowego
zaopatrzenia we wszystkie potrzebne manipulatory,
pozycjonery itp. u jednego producenta.
Nowe chwytaki cechują się powtarzalnością
i niezawodnością chwytu oraz krótkimi czasami reakcji. Stanowią pewny punkt mocowania wymiennych szczęk i palców, które można konstrukcyjnie
przystosować do kształtu lub położenia konkretnego obrabianego przedmiotu. Chwytaki z nowej
serii są łatwe do zainstalowania, mają odporną
konstrukcję, niewielkie gabaryty i mogą mieć róż-

ne siły chwytu, zależnie od potrzeb do konkretnego
zastosowania. Można je zamawiać w rozmaitych
wersjach, kątowych i liniowych, z siłą chwytu od 11
do 203 N.
Nowe precyzyjne stoły przesuwne o oznaczeniu
P5SS zaprojektowano tak, żeby były nieduże i lekkie, co udało się osiągnąć poprzez zastosowanie
bliźniaczych siłowników pneumatycznych.
Produkowane są w 6 wielkościach o średnicy
tłoka 6, 8, 12, 16, 20 i 25 mm i wielkościach skoku
od 10 do 150 mm. Łatwe i proste do zamontowania, gwarantują dokładność i sztywność. Do bezpośredniego mocowania służą otwory gwintowane
i otwory pod kołki ustalające w korpusie, płycie
czołowej i sankach, co zapewnia uniwersalność,
lepsze mocowanie przedmiotu obrabianego i większą powtarzalność pozycjonowania. Wpuszczane
czujniki montowane w rowkach wyciętych w korpusie zapewniają dodatkową ochronę mechaniczną
i skracają czas montażu stołu. Do zastosowań wymagających krótszych cykli roboczych stoły można
wyposażyć w dodatkowo oferowane amortyzatory.
Nowe stoły obrotowe oferowane są w 4 wielkościach o średnicy tłoka 16, 20, 25 i 32 mm. Można je szybko i łatwo instalować bez dodatkowych
wsporników. Dla uproszczenia montażu wszystkie
wersje mają otwory na 2 powierzchniach czołowych. Konstrukcja stołów umożliwia regulację kąta
obrotu oraz precyzyjne sterowanie kątem obrotu
nawet przy dużych obciążeniach. W przypadku

największych przedmiotów specjalne rozwiązanie
mocowania i centrowania obciążenia umożliwia
zastosowanie amortyzacji dobiegu za pomocą regulowanych ograniczników lub amortyzatorów,
co pozwala uzyskać niezawodną amortyzację liniową i zapewnić bezpieczne i pewne przemieszczanie
i pozycjonowanie przedmiotów. Do mocowania
czujników służą rowki ochronne, po dwa z każdej
z dwóch stron stołu.
Więcej informacji o nowych podzespołach można
znaleźć na stronie: www.parker.com/pde/handling.

Nowy system węży i złączek GlobalCore™ o doskonałych
parametrach zmniejsza złożoność konstrukcji oraz potrzebę obsługi
Seria pięciu węży oraz dwóch złączek
pokrywa istotny zakres ciśnienia
roboczego, w zakresie którego
operują klienci.
Parker Hannifin wprowadził ostatnio system
GlobalCore – pięć węży hydraulicznych i dwie serie
złączek, które znacząco zmniejszają złożoność konstrukcji i potrzebę obsługi. To pierwsza, kompleksowa rodzina produktów w zakresie najczęściej używanych klas stałego ciśnienia roboczego.
Zaprojektowany, aby sprostać najczęściej stosowanym w przemyśle wartościom stałego ciśnienia
roboczego system GlobalCore jest skonstruowany
i przetestowany zgodnie z ISO 18752. Dzięki testom
dwukrotnie przekraczającym wymagania normy
ISO18752 pewnym jest, że węże GlobalCore mogą
pracować w trudnych warunkach i w dynamicznych
aplikacjach.

GlobalCore to spójny system dostarczający węże
zgodne z wymogami normy ISO 18752, która została opracowana na podstawie sposobu określania
i użytkowania węży przez klienta – według zakresu
ciśnień, a nie konstrukcji węża. GlobalCore rozszerza
naszą ofertę węży zgodnych z ISO 18752 zapewniając
dostępność węży w najistotniejszych rozmiarach i zakresach ciśnień – 21,0 MPa (3000 psi) do 42,0 MPa
(6000 psi), rozmiary -4 do -32.
Węże GlobalCore Parkera produkowane są w najbardziej uprzemysłowionych regionach świata –
w Europie, Ameryce Północnej i Azji – wspierając
sprzęt, w którym pracują bez względu na to gdzie
został wyprodukowany, a gdzie znajduje się obecnie.
System GlobalCore cechuje prostota. Mając tylko
pięć węży do wyboru, klientom OEM i MRO spodoba się dobór odpowiedniego przewodu w oparciu
o ciśnienie robocze. Wybór złączki jest jeszcze prostszy – w grę wchodzi seria 43/48 lub seria 77, w zależności od wybranego węża i ciśnienia roboczego.
Parkerowska konstrukcja węża sprawia, że pro-

mień gięcia jest o połowę mniejszy niż promień
gięcia zwykłego węża, co czyni sam montaż i operowanie wężem o wiele łatwiejsze. System GlobalCore
jest kompatybilny z rodziną zakuwarek Parkrimp
Parkera i elementami No-Skive, z pokryciem bardzo
odpornym na ścieranie, zapewniając użytkownikom
mniej przestojów i dłuższe okresy między kolejną
wymianą.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.parkerglobalcore.com.

Dlaczego warto wybrać węże
przemysłowe marki Parker?

Każdy potencjalny klient, z którym się spotykam,
niemal wyłącznie pyta mnie tylko o cenę i na tej podstawie buduje opinię o produkcie marki Parker. Czy
cena to wszystko? Poza nadrukiem, węże przemysłowe wszystkich producentów są „wizualnie” bardzo
do siebie podobne, ale czy są takie same?
Niezależnie od tego, kto jest producentem, proces
wytwarzania jest podobny. Należy przygotować mieszankę materiału, z którego zostanie wytworzony,
a potem za pomocą wtryskarek – wyprodukować
go. Przygotowanie mieszanki, to pierwszy i najważniejszy krok. Można pokusić się o przygotowanie
dobrej mieszanki – co podnosi cenę, lub taniej a potem zrobić wszystko żeby wyglądała podobnie – co
jest rozwiązaniem ekonomicznym. Parker Hannifin opracowuje mieszankę gumową średnio z 16
różnych komponentów, którymi są gumy bazowe
i wypełniające, różnego rodzaju polimery oraz sadza.
Ta ostatnia sprawia, że wąż ma charakterystyczny
czarny kolor. To, których gum należy użyć do przygotowania odpowiedniej mieszanki wynika z jego
przeznaczenia. Definiują go parametry pracy wewnętrznej i aplikacja do której ma być użyty.
Na chwilę skupmy się na samej aplikacji. Wśród
najważniejszych kryteriów wymieniamy miejsce
pracy. Ważne jest, czy wąż pracuje wewnątrz pomieszczenia czy na zewnątrz? W drugim przypadku
należy dodatkowo wziąć pod uwagę szeroki zakres
odporności termicznej. Zimą niskie, a latem bardzo wysokie temperatury. Praca na zewnątrz oznacza działanie destrukcyjnych czynników takich jak:
ozon, promieniowanie UV, deszcz, śnieg, zaolejone
środowisko, a nierzadko uszkodzenia mechaniczne, przede wszystkim ścieranie warstwy zewnętrznej. Jeżeli wąż ma pracować w takich warunkach,
to jego warstwa zewnętrzna musi mieć określoną
odporność. Można ją uzyskać poprzez dodanie gum
odpornych na działanie poszczególnych czynników.
Poniżej kilka przykładów:
• CR – guma chloroprenowa, ma bardzo dobrą
odporność na warunki atmosferyczne, ozon, UV.
• EPDM – guma etylenowo–propylenowa–dienowa, odporność na starzenie i wysokie temperatury.
• FKM – guma fluorowa, bardzo dobra odporność
na ścieranie.
• NBR – guma butadienowo–akronitrylowa, bardzo dobra odporność na oleje i smary.
Jeżeli wąż pracuje wewnątrz pomieszczenia i nie
jest narażony na działanie szkodliwych czynników
zewnętrznych, to (jeżeli parametry pracy pozwalają)
można pokusić się o zakup tańszego produktu.
Podstawą przeważającej większości reklamacji jest
uszkodzenie warstwy zewnętrznej, a najczęściej do-

tyczy to tych, które dedykowane są właśnie do pracy zewnętrznej. Na przykładzie takiej aplikacji przedstawię, czym
się różni produkt Parker Hannifin od
odpowiednika ekonomicznego?
Obniżenie ceny węża możliwe jest
poprzez zubożenie mieszanki gumowej, z której jest wytwarzany. Zamiast
odpowiedniej ilości gum bazowych
i uzupełniających, które nadają wężowi
odporność (długie życie) na określone
warunki pracy, stosuje się tylko kilka
z nich, na dodatek podanych w niewielkiej ilości oraz... wielkie ilości taniego PVC. Dodając
więcej (niż w przypadku produktów Parker Hannifin) sadzy, można nadać taniemu odpowiednikowi
zbliżony wygląd. To ma sprawić, że użytkownik będzie przekonany o zakupie „produktu podobnego,
ale w lepszej cenie”.
Pojęcie „dobry i tani” nie ma w tym przypadku
uzasadnienia. Mieszanka, która oparta jest w głównej
mierze na PVC, a nie na odpowiednich gum, przejmuje jego własności fizykochemiczne wraz z jego
wadami. Wśród największych można wyliczyć:
• słaba odporność termiczna, która zawęża się do
przedziału +10 do +40°C;
• spadek stabilności pracy mechanicznej (elastyczność) w temperaturach krańcowych: zbyt sztywny poniżej +10°C, zbyt wiotki powyżej +40 °C;
• spadek odporności ciśnieniowej, wąż staje się
podatny na pęknięcia (przy niższych temperaturach) czy rozerwania (przy wyższych);
• słaba odporność na uszkodzenia mechaniczne,
głównie ścieranie, ponieważ PVC nie jest na to
w ogóle odporny.
Cytując produkcyjne normy ISO odnośnie klasyfikacji węży przemysłowych ze względu na zawartość
gum bazowych, wężem EPDM można nazwać taki,
w którym zawartość tej gumy jest nie mniejsza niż
8%. Węże EPDM oferowane przez Parker Hannifin
mają zawartość nie mniejszą niż 20%, a te najlepsze
(np. Python) aż 32%! Nie jest więc zaskoczeniem
fakt, że wąż pracujący w ciężkim środowisku zewnętrznym może pracować nawet do 4x dłużej niż
tańszy zamiennik.
Przeglądając strony katalogowe producentów tanich węży można dojść do wniosku, że wiele z nich
ma podobne parametry pracy, co produkty wysokiej
jakości, np. Parker Hannifin. W takim przypadku należy zadać sobie pytanie: jak długo będą poprawnie
pracowały przy takich parametrach? Czy pomiędzy
wężem zaprojektowanym do pracy przez kilka lat,
a takim który wytrzyma zaledwie kilka miesięcy
można postawić znak równości?
Jeżeli różnica w cenie zakupu wyniesie nawet 30%,
to konieczność kilkukrotnej wymiany (do wykonania tej samej pracy) sprawi, że koszt operacyjny (zatrzymanie produkcji, wymiana, zakup nowego węża)
dramatycznie wzrośnie! Przy oszczędności w cenie
zakupu np. 30%, koszt operacyjny może wzrosnąć
nawet o 200-300%. Czy można więc powiedzieć,
że zakup taniego się opłaca?
Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak to wygląda
w Twoim przypadku.
Krzysztof Krawczyk
Specjalista produktu węże i złącza przemysłowe

Nowy konwerter
prądu, napięcia
i częstotliwości
dla zapewnienia
precyzyjnej
kontroli
bezpieczeństwa,
oraz pomiarów
za pomocą
ręcznych
przyrządów
pomiarowych
SensoControl
Parker Hannifin wprowadził nowy konwerter
prądu, napięcia i częstotliwości SCMA-VADC-700.
To łatwe w obsłudze urządzenie jest wstawiane
pomiędzy urządzenia pomiarowe SensoControl,
takie jak The Parker Service Master Plus lubThe 
Serviceman Plus, a instalację hydrauliczną,
lub silniki i pompy, aby dokładnie uchwycić stan
przełączania tych komponentów.
Ponadto czujniki innych firm np. do pomiaru
momentu obrotowego, siły lub skoku, mogą być
podłączone za pomocą tego konwertera do przyrządów pomiarowych SensoContol. Konwerter wyposażony jest w izolację galwaniczną, co oznacza,
że kilka konwerterów może być podłączonych do
jednego ręcznego przyrządu pomiarowego. Zwarcia nie są możliwe. Ten konwerter posiada również
wyjście CAN oraz analogowe, a zatem jest kompatybilny z najnowszej generacji ręcznymi przyrządami pomiarowymi SensoControl.

Falowniki AC10 - teraz z rozszerzeniem mocy do 180 kW i
obudową o stopniu ochrony IP66 (od 0,4 do 15kW)
Dywizja SSD Parkera zaanonsowała rozszerzenie
zakresu mocy kompaktowych napędów o zmiennej
prędkości AC10 do mocy znamionowej 180 kW
(6 nowych rozmiarów obudowy). Obecnie oferując moc w zakresie od 0,2 kW do 180 kW falownik
AC10 jest opłacalnym rozwiązaniem do zastosowań
wymagających większej mocy, a jednocześnie oferuje te same wyjątkowe cechy i łatwość użytkowania
co dotychczas.
Dodatkowe funkcjonalności
Oprócz rozszerzonego zakresu mocy, do nowych
funkcji należy także sterowanie silnikami PMAC
(z magnesami trwałymi prądu przemiennego), tryb
fire (wymuszonej pracy) i fly catcher – rozpoznanie
i dostosowanie częstotliwości silnika przy rozruchu,
co pozwala uniknąć siły elektromotorycznej wytworzonej przez silnik na wentylatorze lub pompie,
bez zasilania po wyłączeniu.
Lepsza ochrona i wysoka wydajność
Dodatkowo wprowadzone pod koniec ubiegłego
roku ulepszenie, polegające na zastosowaniu obudowy o stopniu ochrony IP66 (od 0,4 kW do 15 kW),
równoważnej obudowom klasy NEMA 4 i 4x (obudowa chroniąca przed wnikaniem pyłu i wody),
stanowi bezpośrednią odpowiedź na oczekiwania
rynkowe w zakresie kompaktowego napędu charakteryzującego się wytrzymałością na określone

warunki środowiskowe w miejscu eksploatacji.
Obudowa IP66 umożliwia zabudowę wewnętrzną,
jak i zewnętrzną, w przypadku trudnych warunków
panujących w miejscach takich jak: strefy zmywalne w zakładach produkujących żywność i napoje,
zakładach utylizacji, bądź w przypadku zespołów
montowanych na dachu. Produkt stanowi także
optymalne rozwiązanie dla konstruktorów maszyn
OEM, którzy poszukują kompaktowych, opłacalnych napędów o najwyższej wydajności i stopniu
ochrony IP66, oferujących najlepszą ochronę przed
czynnikami środowiskowymi.
Energooszczędność i niezawodność
Napędy serii AC10 ułatwiają opracowywanie
rozwiązań w zakresie ogólnych zastosowań związanych ze sterowaniem silnikami przemysłowymi
w wielu branżach. Korzyści dla użytkowników to
m.in. oszczędności energii podczas stosowania
silników o zmiennej prędkości, większa niezawodność i dłuższy okres eksploatacji. Do tego należy
dodać łatwiejszy rozruch i wyłączanie regularnie
cyklicznych obciążeń. Napędy falownikowe AC10
mają cechy, którymi charakteryzują się zazwyczaj
jedynie napędy wyższej klasy – modele z serii AC10
wyposażone są w bezczujnikowy tryb wektorowy,
zasilanie trójfazowe 400 V oraz możliwość pracy
przy pełnym przeciążeniu 150 % przez minutę.

Ponadto kompaktowy napęd, dzięki zastosowaniu wbudowanej klawiatury, pozwala skrócić czas
i zmniejszyć potrzebny nakład pracy podczas instalacji, konfiguracji i rozruchu.
Seria AC10 to optymalne rozwiązanie dla producentów maszyn szukających kompaktowego,
niedrogiego napędu o wysokich osiągach do pracy
w trudnych warunkach.
Charakterystyka falowników serii AC10:
•
•
•
•

Zakres mocy od 0,2 kW do 180kW
11 rozmiarów obudowy (w tym 6 nowych)
IP66 dostępne od 0,4 kW do 15 kW
kontrola PMAC do 22 kW

Czy stacje osuszania sprężonego powietrza
mogą być naprawdę przyjazne dla środowiska?
Osuszacze Pneudri MXLE

W systemach sprężonego powietrza woda jest
jednym z podstawowych zanieczyszczeń. Istotne
jest, aby usuwać ją skutecznie i jak najwcześniej
z instalacji, wykorzystując odpowiednio dobrane
osuszacze. Wilgoć obecna w instalacji powoduje
korozję w systemie rozprowadzania powietrza, zablokowanie lub zamarzanie zaworów i pneumatycznych elementów wykonawczych. Jest też środowiskiem sprzyjającym rozwojowi mikroorganizmów
i bakterii.
Osuszacze chłodnicze są użyteczne w mniej wymagających zastosowaniach, zapewniając poziom
osuszenia do punktu rosy (pdp) +3°C. Ten stopień
osuszenia, pozostawiając nadal ok. 6 g/m3 wody,
nie pozwala wyeliminować wilgoci w postaci pary
wodnej.
Osuszacze adsorpcyjne, z pdp = -40°C usuwają

wilgoć praktycznie całkowicie. Zawartość wody jest
w tym przypadku 60 razy mniejsza w porównaniu
z osuszaczem chłodniczym.
Wiele zastosowań wymaga niskiego ciśnieniowego punktu rosy. Przykładowo, dla powietrza
o pdp o wartości -26°C, lub lepszym następuje zahamowanie rozwoju mikroorganizmów, co jest kluczowym wymaganiem w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym, elektronice oraz zastosowaniach
medycznych (także przygotowanie powietrza do
oddychania) i stomatologii. W krytycznych aplikacjach wymagany jest pdp = -70°C. W obecnych
urządzeniach uzdatniania tylko osuszacze adsorpcyjne (technika PSA) spełniają takie wymagania.
Jednak tego typu stacje zużywają zwykle znaczne
ilości energii. Warto korzystać z takich modeli osuszaczy, które umożliwiają optymalizację kosztów
eksploatacyjnych. Koszty uzdatniania mogą dochodzić nawet do 80% całkowitych kosztów operacyjnych sieci powietrza. Rozwiązania techniczne
sprzyjające oszczędnościom, takie jak sterowanie
zależne od punku rosy z sondą wilgotności, są już
standardem. Optymalizacja kosztów jest ściśle
związana z ograniczaniem wpływu na środowisko,
przez redukcję strat sprężonego powietrza i energii
potrzebnej na jego wytworzenie.
Parker domnick hunter, producent serii osuszaczy modułowych PNEUDRI, ma obecnie w ofercie
nowy produkt – PNEUDRI ADVANTAGE MXLE.
Jest to rozwinięcie koncepcji dotychczasowej serii
dh Pneudri MX. Nowa wersja MXLE, przy zbli-

żonej do MX małogabarytowej konstrukcji, wyróżnia się sposobem regeneracji zimnym powietrzem z wykorzystaniem podciśnienia. W efekcie
tutaj użytkownik uzyskuje o 17% więcej sprężonego
powietrza w porównaniu z analogicznymi, standardowymi osuszaczami z regeneracją zimnym
powietrzem, które spotykamy w ofercie innych renomowanych producentów.
Jednocześnie rzeczywiste straty powietrza na
regenerację i całkowite zużycie energii są o 60%
niższe od tradycyjnych osuszaczy PSA o zbliżonej
wydajności oraz o 39% niższe od droższych, uważanych za energooszczędne i przyjazne środowisku
osuszaczy z regeneracją gorącym powietrzem.
Przy okazji warto zwrócić uwagę, że zastosowanie kompaktowego osuszacza modułowego, jak
model MXLE Parkera - prostego w instalowaniu
i z ograniczoną ilością osprzętu czy zaworów (niezawodność) – umożliwia łatwą rozbudowę stacji
uzdatniania w przyszłości, bez potrzeby wymiany
istniejącego osuszacza.
Z punku widzenia służb utrzymania ruchu zestawienie stacji z kilku osuszaczy modułowych ustawionych równolegle oznacza większą elastyczność
użytkowania, niezawodność całej instalacji oraz
brak konieczności wyłączania całej stacji podczas
przeglądu czy serwisu.
Szczegółowe informacje można uzyskać na:
www.parker.com/dhi
Krzysztof Kornacki
Specjalista ds. technicznych, CAT

Montaż siłowników Pomiary, kontrola i regulacja nastaw
P1D w Polsce
ciśnienia hydraulicznego

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa,
iż od 1 stycznia 2015 roku mamy w Polsce dwa
punkty, w których dokonywany jest montaż siłowników pneumatycznych serii P1D.
Do obecnego punktu reprezentowanego przez naszego Dystrybutora Premium, firmę Ara Pneumatik
z Wrocławia, dołączył drugi nasz Dystrybutor Certyfikowany, firma Pneumatyka Olsztyn.
Zarówno firma Ara Pneumtik jak również Pneumatyka Olsztyn posiadają Certyfikaty, poświadczające spełnienie wszystkich wymogów jakie Parker
stawia przed swoimi jednostkami produkcyjnymi.
Oba ośrodki powołane są, aby sprostać szybkim
dostawom na potrzeby utrzymania ruchu, gdzie
krytycznym punktem jest czas dostawy.
W obu przypadkach procesowaniem zamówień
zajmuje się Parker Hannifin Sales Poland, który koordynuje zamówienia oraz dostawy.
Zapraszamy wszystkich naszych klientów do korzystania z możliwości szybkich dostaw pneumatycznych siłowników P1D.
Adam Komorowski
Kierownik Rynku Automatyki i Dystrybucji

Pomiary ciśnienia
hydraulicznego

Kontrola i regulacja nastaw
ciśnienia hydraulicznego

Pierwszą czynnością przy diagnozowaniu prawidłowości działania układów hydraulicznych i pneumatycznych z reguły jest sprawdzenie parametru ciśnienia. Łatwość wykonania takiego kontrolnego testu oraz
niski koszt niezbędnych mierników powoduje, że już
na etapie początkowym naszej diagnostyki jesteśmy
w stanie zweryfikować nieprawidłowości w pracy układu i je wymiernie określić.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników firma
Parker Hannifin już od kilku lat
oferuje bardzo prosty i wygodny
w użyciu elektroniczny manometr pomiaru ciśnienia ServiceJunior®. Urządzenie to w ostatnim roku przeszło radykalne
zmiany, aby jeszcze efektywniej
wykorzystać jego największe
zalety. Zmianie poddany został
dotychczasowy czujnik pomiaru. Klasyczny membranowy sensor został zastąpiony
czujnikiem piezoelektrycznym a umieszczony na nim
mostek tensometryczny pozwala na realizację bardzo
precyzyjnych pomiarów.
Nowy ServiceJunior® oferowany jest w trzech klasach dokładności: ±0,1%, ±0,25% i ±0,5% pełnej skali
pomiarowej, co czyni z tego manometru bardzo precyzyjne urządzenie diagnostyczne. Dodatkowo 10
milisekundowa częstotliwość próbkowania umożliwia
zaobserwowanie wszelkich pojawiających się pików
ciśnienia. Duży czterocyfrowy wyświetlacz pozwala
na szybki odczyt mierzonego parametru, jak również
po przełączeniu w odpowiedni tryb pracy, zapoznanie się z wartościami minimalnego i maksymalnego
ciśnienia, jakie nastąpiło w trakcie pracy urządzenia.
Ponadto znajdująca się nad wyświetlaczem cyfrowym podziałka graficzna daje możliwość wizualnego
określenie zakresu, w jakim jest dokonywany pomiar
w odniesieniu do zakresu pełnej skali manometru.
Dwie baterie 1,5 Voltowe (AA) – klasyczne „paluszki”,
zapewniają pracę urządzeniu nawet do 1500 godzin.
Kolorowe gumowe, olejoodporne osłony manometru
pozwalają na szybką identyfikację zakresu pomiarowego miernika (np. zielona osłona – zakres 0–100 bar),
jak również zapewniają wysoką odporność na uszkodzenia. Szeroki wachlarz dostępnych zakresów pomiarowych: -1…016 bar/0…100 bar/0…400 bar/0…600
bar/0…1 000 bar, umożliwia naszym kontrahentom
dobrać właściwy manometr do swoich wymagań pomiarowych. Manometr ServiceJunior® na życzenie
użytkowników możemy również dostarczyć ze świadectwem kalibracji ISO 9001. Urządzenia są dostępne
w zestawie z walizką i niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, jak również dostępne są oddzielnie.

Nowej
generacji
manometr
elektroniczny
ServiceJunior® (z dokładnością pomiarową: ± 0,1%
pełnej skali pomiarowej) zastosowany został w naszym
nowym ręcznym urządzeniu służącym do kontroli
i regulacji ciśnienia „SCJN Test kit”.
Zarówno w przemyśle, hydraulice mobilnej, usługach lub naprawach wartość ciśnienia jest decydującym
parametrem dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
i wydajności maszyn i urządzeń
ciśnieniowych.
Proponowane
urządzenia
są dedykowane do kontroli/
kalibracji jak również regulacji
wszelkiego typu manometrów,
czujników lub wyłączników/
przełączników ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa w instalacjach pneumatycznych (wersja
pneumatyczna: -0,95…60 bar),
oraz w układach hydraulicznych (wersja hydrauliczna:
0-700 bar).
Zestaw składa się z pompki ręcznej pneumatycznej
lub hydraulicznej (w zależności od wersji), manometru
elektronicznego ServiceJunior®, oraz bogatego zestawu
przyłączy pomiarowych różnego typu i rozmiaru.

Wymagane ciśnienie próbne jest generowane przez
pompowanie pompą ręczną i precyzyjne ustawienie
za pomocą zaworu regulacyjnego wartości ciśnienia
na mierniku ServiceJunior® pracującego, jako punkt odniesienia dla badanego elementu, wyświetlanego z dokładnością pomiarową: ± 0,1% pełnej skali pomiarowej.
Zestawy dodatkowo wyposażone są w adaptery
przyłączeniowe w rozmiarach: G ⅛”, G ¼”, G ⅜”, G ½”,
G ¼” ED, G ½” ED, NPT ⅛’’, NPT ‘‘, NPT ⅜”, NPT ½’’,
M12x1,5, M20x1,5, G ⅛ A, G ¼ A, wykonane ze stali
nierdzewnej, przewód i niezbędne uszczelnienia oraz
walizkę ochronną.
Każdy zestaw posiada certyfikat kalibracji zgodności z normą ISO 9001.
Więcej informacji można znaleźć w katalogu
CAT/4054-3/UK, lub na stronie www.parker.com.

Klaudiusz Hornowski
Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Rynek przemysłowy
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