
Dynisco Melt Monitor 
Indicator Series Popis produktu

Melt monitor indicator series Dynisco je snímač tlaku 
taveniny s integrovaným digitálním displejem. K 
dispozici je volitelné měření teploty. Celo-svařovaná 
konstrukce z nerezové oceli byla navržena pro 
náročná prostředí polymerního průmyslu. Standardní 
funkce, včetně funkce digitálního automatického 
nulování a špičkového zobrazení, poskytují snadný 
provoz s přesným měřením tlaku. Díky volitelnému 
integrovanému teplotnímu senzoru je displej schopen 
poskytovat současně údaje o procesním tlaku a 
teplotě.

Charakteristické funkce

■ Duální 5místný displej
■ Čitelný displej a digitální automatické nulování
■ Zakončení pomocí konektoru s krytkou
■ 1/2-20 UNF nebo M18 montážní konfigurace
■ Přesnost lepší než ± 1,0%
■ Zákazníkem definované technické jednotky
■ Zobrazuje se tlak taveniny a volitelná teplota
■ Snadné použití a konfigurace
■ Snadná instalace a demontáž
■ Uživatelem volitelná procesní připojení
■ Přesné v širokém rozsahu teplot
■ K dispozici v PSI, barech, MPa nebo kg /

cm2Dual 5-digit display

From lab to production, 
providing a window into the process



Výkonové charakteristiky
Rozsahy: 5000 psi, 10,000 psi and 15,000 psi

Přesnost:

Tlak: ±1.0%

Teplota: ±0.5%

Rychlost vzorkování: 50 mS

Zdroj napájení: Univerzální 110/220 Vac nebo 24 Vdc (volitelně)

Displeje: 5místné LED diody, 0,5 "primární a 0,4" sekundární

Tlak: PSI, bar, MPa or kg/cm2

Řešení: 1 PSI, 0,1 BAR, 0,01 MPa nebo 0,1 kg / cm2

Teplota: °C nebo °F

Řešení: 0,1 °C nebo 0,1 °F

Teplotní a mechanické vlastnosti
Teplota elektroniky Rozsah: 0 až 70 °C (32 až 158 °F)

Max. Teplota membrány: 750 °F (400 °C)

Vlhkost vzduchu: Méně než nebo rovno 80%

Volitelná teplota Kompenzace: 70 až 615 °F (20 až 325 °C)

Elektrické ukončení: 1-3 pinový konektor (součástí balení)

Hmotnost: 2,5 až 3,5 liber.

XMMX-XX-XX-X/XX-XXX

Process Connection
<Blank> = 1/2-20 UNF
M18 = M18 x 1.5 Thd

Options
B106 = Oil Filled
G116 = 24 Vdc Power Supply
Consult Factory for optional accuracies

Stem Length
30 = 30", 76 cm Flex

Melt Monitor Configuration
R = Rigid Configuration
F = Flex Configuration

Display Option
<Blank> = Pressure Only
T = Pressure and Temperature

Pressure Range
5M = 5,000 psi
10M = 10,000 psi
15M = 15,000 psi

Shaded sections refer to standard configurations.  Accuracy may be affected if non-standard 
configurations are used.  For additional options please consult factory.

Objednací kód

Snout Length 
3 = 3",7.6 cm 
6 = 6", 15 cm
9 = 9", 23 cm
12 = 12", 30 cm
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mailto:info@azurr-tech.cz
https://www.azurr-tech.cz
https://www.youtube.com/channel/UC4Dn7g2hFaT74C7p0gZ25_g
https://cs-cz.facebook.com/azurrtech/
https://twitter.com/AzurrTechnology
https://www.linkedin.com/company/azurr-technology/
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