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Biztonságossá és könnyebbé tesszük a hőmérséklet- és 

nyomásmérést. 

 

 



Az új CombiSeries TM 

Egy testre szabott és felhasználóbarát eszköz a biztonságos és a megfelelő 

folyamatokra 

Megfelelő 

Kényelmes, gyors mérés helyszíni kijelzéssel 

 

Könnyen tisztítható, kibírják a nagynyomású tisztítást is 

Biztonság 

Nagy pontosságú nyomás vagy hőmérséklet mérés 

Megfelel a magas higiéniai előírásoknak 

Robosztus, öntött ház biztosítja a hosszú élettartalmat 

Rugalmasság  

A kijelzést később is bővíthetjük 

Széleskörű termékválaszték különböző technológiai  

csatlakozási lehetőségekkel 

Gyári programozást könnyen átállíthatjuk a követelményeknek 

megfelelően. 

 

 

 



 

Legyen saját Ön saját dizájnere a 

CombiViewTM kijelzővel 

Először csak annyit döntsön el, hogy szeretne vagy nem szeretne 

kijelzést. A jó hír, hogy későbbiekben is módosíthatja 

elhatározását a CombiSeriesTM modelleknél. Több féle 

megjelenítővel tudunk szolgálni a CombiSeriesTM termékekhez, 

lásd. jobb oldali sávban, ezáltal n leginkább megfelelő értékeket 

tudja gyorsan leolvasnia a kijelzőn. 

 

 

További jellemzők 

 Hátér szín változatás 

 Hiba/vészjelzés megjelenítés 

 Kapcsolási állapot jelzése 

 Színváltozatás és villódzás 

 Figyelmeztetés 

 Két relé 

 Programozható érintő 

képernyő 

 9701 Flex Programozó szettel 

állítható 

Egyéni szöveget is meg tud jeleníteni a kijelzőn 

CombiViewTM önmagában is használható a z összes analóg 

érzékelőkhöz 

 

 

Az ön személyes vészjelző rendszere 

 

 

 

 

 

piros = beavatkozni   zöld = minden rendben 

Miért vesztene időt, mikor másodperce van a cselekvésre? 

A CombiViewTM mint a közúti jelzőlámpák is tud működni. 

Nincsen részletezés, időpocsékolás a folyamat kivizsgálásra, 

hanem egy tiszta, jól látható jelzést kapunk a gyors beavatkozás 

megkezdésére 

  



CombiPressTM és a CombiTempTM egy 

felhasználóbarát és biztonságos mérőeszköz 

 

A CombiPressTM  és a CombiTempTM rendelhetők CombiViewTM-el 

vagy nélkül is. 

 

A nagy modularitásnak köszönhetően a CombiSeriesTM ki tudja 

szolgálni a felhasználok széles körét a megfelelő megoldást 

nyújtva az iparnak. 

 

Mindkét rendszer robusztus házzal rendelkezik higiénikus és 

magas fokú kivitelezéssel, valamint különböző típusú technológia 

és elektromos csatlakozásokkal rendelhetők (hátsó vagy alsó, ipari 

menetes, higiénikus esetleg behegeszthető) 

 

 

A CombiPressTM PFMx leveszi  a válláról a nyomást 

 -1 bar-tól 400-bar-os mérési tartomány 

 35 mbar (350mm H2O)  mérési sáv 

 IP67 vagy IP69K védettség 

 4-…20mA, 4..20mA+HARTTM, 20…4mA 

 ATEX 

A CombiPressTM PFMH nagyon hatékony a magas  

követelményű higiénikus környezetben 

 

 

A CombiTempTM TFRx melegséggel önti el 

 -50 …+400°C-os  mérési tartomány 

 Gyors reagálású érzékelő vég kérhető 

 IP67 vagy IP69K védettség 

 4-…20mA, 4..20mA+HARTTM, ProfibusTM 

 ATEX 

A CombiTempTM  TFRx  nagyon hatékony a magas  

követelményű higiénikus környezetben 
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