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Grupa WIKA, rodzinna firma zatrudniająca ponad 7900 
wysoko wykwalifikowanych pracowników, jest światowym 
liderem w zakresie pomiaru ciśnienia i temperatury.
Firma WIKA ustanawia także standardy w pomiarach 
poziomu i przepływu oraz technologii kalibracji. Została 
założona w 1946 roku. Dzięki szerokiemu portfolio wysoko 
precyzyjnych przyrządów oraz kompleksowemu zakresowi 
usług, dziś jest silnym i niezawodnym partnerem w zakresie 
wszystkich wymagań przemysłowej technologii pomiarowej.

Firma WIKA posiada fabryki produkcyjne na całym świecie, 
dzięki czemu zapewnia elastyczność oraz najwyższą 
wydajność dostaw. Co roku, w seriach od 1 do ponad 
10000 sztuk, dostarczanych jest powyżej 50 milionów 
wysokiej jakości produktów standardowych oraz rozwiązań 
specjalnych. Nasi klienci na całym świecie obsługiwani są 
kompetentnie i niezawodnie, za pośrednictwem licznych 
oddziałów własnych i partnerów handlowych. Z naszymi 
obiorcami lokalnie kontaktują się doświadczeni inżynierowie 
oraz specjaliści ds. sprzedaży.
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Dostępne są foldery produktowe dla wszystkich linii produktowych.

Program produkcyjny WIKA obejmuje następujące linie produktowe dla różnych obszarów zastosowań:

Linie produktowe WIKA

Linie produktowe WIKA

Elektroniczny pomiar ciśnienia
WIKA oferuje pełny zakres elektronicznych przyrządów do 
pomiaru ciśnienia: czujniki ciśnienia, przełączniki ciśnienia, 
przetworniki ciśnienia i przetworniki do procesu, do 
pomiaru ciśnienia względnego, absolutnego i różnicowego. 
Nasze przyrządy pomiarowe ciśnienia dostępne są w 
zakresach pomiarowych 0 … 0.6 mbar do 0 … 15000 bar. 
Wyposażone są w standaryzowany sygnał prądowy lub 
napięciowy (także iskrobezpieczne zgodnie z ATEX lub z 
ochroną płomieniową), interfejsy i protokoły dla różnych 
technologii magistrali. Niezależnie czy to czujnik ceramiczny, 
tensometryczny lub piezorezystancyjny, WIKA jest 
światowym liderem, który rozwija i produkuje pełny zakres 
wiodących technologii czujników.

Mechatroniczny pomiar ciśnienia
Jako rezultat prawie nieograniczonych opcji dla różnych 
kombinacji mechanicznych i elektrycznych przyłączy, 
możliwy jest szeroki zakres wariantów przyrządów. Dla tych 
przyrządów dostępne są różne cyfrowe i analogowe sygnały 
wyjściowe.
W naszych urządzeniach pomiarowych stosujemy 
najnowsze sensory wielokrotnie sprawdzane w aplikacjach 
motoryzacyjnych. Nie posiadają elementów mechanicznych, 
dzięki czemu znacznie została wydłużona ich żywotność.

Mechaniczne przełączniki ciśnienia
Mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia względnego, 
absolutnego czy różnicowego z rurką Bourdona sprawdziły 
się już miliony razy. Urządzenia te umożliwiają pomiar 
ciśnienia w zakresach od 0 … 0.5 mbar do 0 … 7000 bar z 
dokładnością sięgającą do 0.1 %.

Separatory membranowe
Separatory membranowe WIKA, wyposażone w mano-
metry, czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia itp., są 
rozpoznawane i cenione na całym świecie jako przyrządy dla 
najtrudniejszych zadań pomiarowych. Przyrządy pomiarowe 
mogą być stosowane w ekstremalnych temperaturach 
(-130 ... +400 °C) i z mediami agresywnymi, korozyjnymi, 
heterogenicznymi, ściernymi, bardzo lepkimi lub toksycznymi. 
Dostępne są optymalne konstrukcje separatorów 
membranowych, materiałów i mediów wypełniających dla 
każdej aplikacji.

Elektryczny pomiar temperatury
Nasza gama produktów zawiera zarówno termopary, 
termometry rezystancyjne (także z lokalnymi 
wyświetlaczami), przełączniki temperatury, jak i analogowe i 
cyfrowe przetworniki temperatury dla wszystkich zastosowań 
przemysłowych. Zakresy pomiarowe mieszczą się w 
przedziale -200 ... +1600 °C.

Mechatroniczny pomiar temperatury
W wyniku integracji kontaktów przełączających i sygnałów 
wyjściowych z mechanicznymi przyrządami do pomiaru 
temperatury, możemy zaoferować szeroką różnorodność 
połączonych urządzeń. Przy pomocy kontaktów 
przełączających pozycja wskazówki uruchamia zmianę. 
Elektryczne sygnały wyjściowe są rozwiązane poprzez 
dodatkowy, niezależny obwód sensora (czujnik rezystancyjny 
lub termopara).

Mechaniczny pomiar temperatury
Nasze mechaniczne przyrządy do pomiaru temperatury 
działają na zasadzie rozszerzalności termicznej metali lub 
pobudzenia gazu i pozwalają mierzyć temperaturę od -200 °C 
do +700 °C. Wszystkie termometry są odpowiednie do pracy 
z osłoną termometryczną, jeśli jest wymagana.

Pomiar poziomu
WIKA posiada szeroki zakres urządzeń do pomiaru poziomu 
dostępnych dla temperatur do 450 °C, ciężaru właściwego 
od 400 kg/m³ i zakresów ciśnień do 420 bar. Obejmuje to 
produkty standardowe i wykonane na życzenie klienta.

Pomiar przepływu
Kryzy pomiarowe, odcinki pomiarowe, dysze pomiarowe, rurki 
Venturiego i rurki Pitota są częścią naszego podstawowego 
portfolio elementów przepływu i kryz ograniczających. 
Szeroki asortyment naszych produktów jest w stanie sprostać 
potrzebom większości aplikacji przemysłowych. Mogą zostać 
opracowane indywidualne rozwiązania w celu zaspokojenia 
specjalnych potrzeb.

Technologia kalibracji
WIKA oferuje szerokie spektrum przyrządów do kalibracji 
dla fizycznych wartości ciśnienia i temperatury, i dla wartości 
mierzonych elektrycznie. Mnogość specjalnych patentów 
zapewnia niezrównane możliwości działania za pomocą 
wielu naszych przyrządów do kalibracji. Zakres usług 
obejmuje kalibrację ciśnienia i temperatury w należących do 
WIKA akredytowanych laboratoriach kalibracji DKD/DAkkS 
oraz mobilny serwis do kalibracji przyrządów na miejscu.
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Przetworniki ciśnienia  
do zastosowań przemysłowych
A-10
Do ogólnych zastosowań

Nieliniowość (± % zakresu): ≤ 0.25 lub 0.5 BFSL
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 1 do 0 … 600 bar

 ■ 0 … 1 do 0 … 25 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +24 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Kompaktowa budowa
 ■ Bezpłatny test sprawdzenia
 ■ 2 miliony możliwych wariantów

Karta katalogowa: PE 81.60

S-20
Do zastosowań przemysłowych

Nieliniowość (± % zakresu): ≤ 0.125, 0.25 lub 0.5 % BFSL
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.4 do 0 … 1600 bar

 ■ 0 … 0.4 do 0 … 40 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +59 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Ekstremalne warunki pracy
 ■ Warianty indywidualnych rozwiązań
 ■ Bezpłatny test sprawdzenia

Karta katalogowa: PE 81.61

O-10
Wersja OEM

Nieliniowość (± % zakresu): ≤ 0.5 BFSL
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 6 do 0 … 600 bar

 ■ -1 … +5 do -1 … +59 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Dla ilości OEM 
 ■ Warianty indywidualnych rozwiązań

Karta katalogowa: PE 81.65
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P-30, P-31
O wysokiej dokładności

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.1 lub 0.05
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.25 do 0 … 1000 bar

 ■ 0 … 0.25 do 0 … 25 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +15 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Brak dodatkowego błędu 
temperaturowego w zakresie 10 ... 60 °C

 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)
 ■ Analogowy, CANopen® lub USB

Karta katalogowa: PE 81.54

Przetworniki ciśnienia o specjalnych 
właściwościach
S-11
Do mediów lepkich

Nieliniowość (± % zakresu): ≤ 0.2 BFSL
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.1 do 0 … 600 bar

 ■ 0 … 0.25 do 0 … 16 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +24 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Membrana czołowa
 ■ Temperatura medium do 150 °C
 ■ Regulacja punktu zero i zakresu
 ■ Kompleksowy magazyn

Karta katalogowa: PE 81.02

HP-2
Do najwyższych ciśnień

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.25 lub 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 1600 do 0 … 15000 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wysoka stabilność długookresowa
 ■ Doskonała stabilność cyklu 
obciążeniowego

 ■ Opcjonalna ochrona kawitacyjna
Karta katalogowa: PE 81.53

D-10, D-11
Z wyjściem cyfrowym (RS-232)

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.1 lub 0.05
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.25 do 0 … 1000 bar

 ■ 0 … 0.25 do 0 … 16 bar abs.
 ■ -0.25 … 0 do -1 … +25 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Brak dodatkowego błędu 
temperaturowego w zakresie 0 ... 50 °C

 ■ Bezpłatne oprogramowanie 
komunikacyjne EasyCom

 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)
Karta katalogowa: PE 81.33

D-10-7, D-11-7
Z interfejsem PROFIBUS®

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.1 lub 0.25
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.25 do 0 … 1000 bar

 ■ 0 … 0.25 do 0 … 16 bar abs.
 ■ -0.25 … 0 do -1 … 0 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Brak dodatkowego błędu 
temperaturowego w zakresie 0 ... 50 °C

 ■ Inteligentne sensory z filtrem, kalibracja i 
funkcje diagnostyczne

 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)
Karta katalogowa: PE 81.30

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Przetworniki ciśnienia o specjalnych 
właściwościach

N-10, N-11
Niezapalający

Dokładność (% zakresu): ≤ 0.5
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.1 do 0 … 1000 bar

 ■ 0 … 0.25 do 0 … 25 bar abs.
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wersja o niskiej mocy
 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)

Karta katalogowa: PE 81.26

IS-20, IS-21
Iskrobezpieczny

Dokładność (% zakresu): ≤ 0.5
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.1 do 0 … 6000 bar

 ■ 0 … 0.25 do 0 … 25 bar abs.
Specjalne 
właściwości:

 ■ Inne międzynarodowe aprobaty Ex
 ■ Dostępna wersja na wysokie ciśnienia 
(opcjonalnie)

 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)
 ■ Odpowiedni dla SIL 2 wg IEC 61508/
IEC 61511

Karta katalogowa: PE 81.50, PE 81.52 (aprobata dla 
przemysłu stoczniowego) 
PE 81.51 (wysokie ciśnienie)

E-10, E-11
Przeciwwybuchowy

Dokładność (% zakresu): ≤ 0.5
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.4 do 0 … 1000 bar

 ■ 0 … 0.4 do 0 … 16 bar abs.
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wersja o niskiej mocy
 ■ Do aplikacji z gazami kwaśnymi (NACE)
 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)

Karta katalogowa: PE 81.27

GL
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MH-2
Dla ruchomej hydrauliki

Dokładność (± % zakresu): ≤ 1
Zakres pomiarowy: 0 … 40 do 0 … 600 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Doskonała niezawodność dostaw i 
jakości wg ISO/TS 16949 i ISO 14001

 ■ Dla ekstremalnych warunków pracy
 ■ Kompaktowa i solidna konstrukcja

Karta katalogowa: PE 81.37

R-1
Dla chłodnictwa i klimatyzacji

Dokładność (± % zakresu): ≤ 2
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 6 do 0 … 160 bar

 ■ -1 … +7 do -1 … +45 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Specjalna konstrukcja dla możliwie 
najlepszej szczelności kondensacyjnej 

 ■ Odporny na wszystkie popularne 
czynniki chłodnicze

Karta katalogowa: PE 81.45

Przetworniki ciśnienia dla 
wybranych rynków

AC-1
Dla chłodnictwa i klimatyzacji

Dokładność (± % zakresu): ≤ 2
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 6 do 0 … 60 bar

 ■ -1 … +7 do -1 … +45 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Specjalna konstrukcja dla możliwie 
najlepszej szczelności kondensacyjnej 

 ■ Odporny na główne czynniki chłodnicze
Karta katalogowa: PE 81.46

MH-1
Dla ruchomej hydrauliki

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.5 BFSL
Zakres pomiarowy: 0 … 60 bar do 0 … 600 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wysoka odporność na wstrząsy i 
wibracje

 ■ Odporność na skoki ciśnienia
Karta katalogowa: PE 81.21

MHC-1
Dla ruchomej hydrauliki

Dokładność (% zakresu): ≤ 1 lub 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 60 bar do 0 … 1000 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Testowany w trudnych warunkach 
środowiska

 ■ Solidna konstrukcja
 ■ Wersja ze zintegrowaną wtyczką typu Y
 ■ Sygnały wyjściowe CANopen® i J1939

Karta katalogowa: PE 81.49

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Przetworniki ciśnienia dla 
wybranych rynków

MG-1
Do gazów medycznych

Dokładność (± % zakresu): ≤ 2
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 6 do 0 … 400 bar

 ■ -1 … +6 bar
Specjalne 
właściwości:

Czyszczony, pakowany i znakowany do 
stosowania z tlenem wg standardów 
międzynarodowych

Karta katalogowa: PE 81.44

SA-11
Do procesów sterylnych

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.5 lub 0.25
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.25 do 0 … 25 bar

 ■ 0 … 0.25 do 0 … 16 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +24 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Membrana czołowa o chropowatości 
powierzchni Ra < 0.4 μm 

 ■ W pełni spawany
Karta katalogowa: PE 81.80

Przełączniki ciśnienia
PSD-30, PSD-31
Elektroniczny przełącznik ciśnienia 
z wyświetlaczem

Dokładność (% zakresu): ≤ 1
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 1 do 0 … 600 bar

 ■ 0 … 1 do 0 … 25 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +24 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Czytelny, solidny wyświetlacz
 ■ Intuicyjne i szybkie programowanie
 ■ Łatwa i elastyczna konfiguracja 
montażowa

 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)
 ■ Przełączniki temperatury i poziomu patrz 
www.wika.de/hattrick

Karta katalogowa: PE 81.67

PSA-31
Elektroniczny przełącznik ciśnienia 
z wyświetlaczem dla aplikacji 
sterylnych

Dokładność sygnału analogowego (% zakresu): ≤ 1
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 1 do 0 … 25 bar

 ■ 0 … 1 do 0 … 25 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +24 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Czytelny, solidny wyświetlacz
 ■ Intuicyjne i szybkie programowanie
 ■ Łatwa i elastyczna konfiguracja 
montażowa

Karta katalogowa: PE 81.85

C-2
Do sprężarek powietrza

Dokładność (± % zakresu): ≤ 2 lub 1
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … +6 do 0 … +60 bar

 ■ -1 … +10 do -1 … +45 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Solidna konstrukcja
 ■ Kompaktowa budowa
 ■ Wysoka stabilność długookresowa i 
niezawodność

Karta katalogowa: PE 81.47

®

LSD-30
TSD-30

®
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Sondy poziomu

LS-10
Wersja standardowa

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 0.25 do 0 … 10 bar
Karta katalogowa: PE 81.55

 

IL-10
Wersja iskrobezpieczna

Dokładność (± % zakresu): ≤ 0.25 lub 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 0.1 do 0 … 25 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wersja Hastelloy (opcja)
 ■ Przewód FEP (opcja)

Karta katalogowa: PE 81.23

LH-20
Wysoka jakość

Nieliniowość (± % zakresu): ≤ 0.2 lub 0.1
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.1 do 0 … 25 bar

 ■ 0 … 1.6 do 0 … 25 bar abs.
Specjalne 
właściwości:

 ■ Smukła konstrukcja
 ■ Regulowane zmniejszanie zakresu 
(opcja)

 ■ Odporność na najtrudniejsze warunki 
środowiska

 ■ Niezawodny i bezpieczny dzięki 
podwójnie uszczelnionej konstrukcji

 ■ Obudowa z tytanu o szczególnie 
wysokiej odporności (opcja)

Karta katalogowa: PE 81.56

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia

GL

GL
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Manometry cyfrowe

DG-10
Manometr cyfrowy do ogólnych 
zastosowań przemysłowych

Dokładność: (% zakresu): ≤ 0.5 ± 1 cyfra
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 2 do 0 … 600 bar

 ■ -1 … +2 do -1 … +10 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Solidna obudowa ze stali nierdzewnej, 
rozmiar nominalny 80 mm

 ■ Wielofunkcyjny wyświetlacz
 ■ Efektywne zarządzanie energią

Karta katalogowa: PE 81.66

CPG500
Manometry cyfrowe

Dokładność (% zakres): 0.25 +-1 cyfra
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 60 do 0 … 1000 bar

 ■ -1 … +20 do -1 … + 40 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Solidna obudowa z gumową osłoną 
ochronną

 ■ Prosta obsługa za pomocą czterech 
przycisków

Karta katalogowa: CT 09.01

CPG1000
Manometr cyfrowy do 
precyzyjnych pomiarów

Dokładność (± % zakresu): 0.05
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.07 do 0 … 700 bar

 ■ 0 … 1 do 0 … 20 bar abs.
Specjalne 
właściwości:

 ■ Solidna obudowa ze stali nierdzewnej z 
gumową osłoną ochronną

 ■ Zintegrowana rejestracja danych
Karta katalogowa: CT 10.01
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Przetworniki procesowe

IPT-10, IPT-11
Przetworniki procesowe, 
iskrobezpieczne lub z ochroną 
płomieniową

Nieliniowość (% zakresu): ≤ 0.075 … 0.1
Sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA, protokół HART® (opcja), 

PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ fieldbus
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.1 do 0 … 4000 bar

 ■ 0 … 0.1 do 0 … 60 bar abs.
 ■ -1 … 0 do -1 … +60 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Dowolnie skalowane zakresy 
pomiarowe (zmniejszanie do 30 : 1)

 ■ Obudowa z tworzywa, aluminium lub 
stali nierdzewnej

 ■ Membrana czołowa (opcjonalnie)
 ■ Ze zintegrowanym wyświetlaczem i 
uchwytem do montażu ściennego lub na 
rurze (opcjonalnie)

Karta katalogowa: PE 86.11

DPT-10
Przetwornik różnicy ciśnień, 
iskrobezpieczny lub z ochroną 
płomieniową

Nieliniowość (% zakresu): ≤ 0.075 … 0.15
Sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA, protokół HART® (opcja), 

PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ fieldbus
Zakres pomiarowy: 0 … 10 mbar do 0 … 40 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Dowolnie skalowane zakresy pomiarowe 
(zmniejszanie do 30 : 1)

 ■ Obciążenie statyczne 160 bar, 
opcjonalnie 420 bar

 ■ Obudowa z tworzywa, aluminium lub 
stali nierdzewnej

 ■ Ze zintegrowanym wyświetlaczem i 
uchwytem do montażu ściennego lub na 
rurze (opcjonalnie)

Karta katalogowa: PE 86.21

UPT-20
Uniwersalny przetwornik do 
procesu z otwartym przyłączem

Nieliniowość (% zakresu): ≤ 0.1
Sygnał wyjściowy: 4 … 20 mA, HART®

Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.4 do 0 … 1000 bar
 ■ 0 … 0.4 do 0 … 16 bar abs.
 ■ -0.2 … +0.2 do -1 … +40 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Wielofunkcyjny wyświetlacz
 ■ Proste menu nawigacyjne
 ■ Obudowa z tworzywa przewodząca
 ■ Duży wyświetlacz LC, obrotowy

Karta katalogowa: PE 86.05

UPT-21
Uniwersalny przetwornik do 
procesu z membraną czołową

Nieliniowość (% zakresu): ≤ 0,1
Sygnał wyjściowy: 4 … 20 mA, HART®

Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.4 do 0 … 600 bar
 ■ 0 … 0.4 do 0 … 16 bar abs.
 ■ -0.2 … +0.2 do -1 … +40 bar

Specjalne 
właściwości:

 ■ Wielofunkcyjny wyświetlacz 
(opcjonalnie)

 ■ Proste menu nawigacyjne
 ■ Obudowa z tworzywa przewodząca
 ■ Duży wyświetlacz LC, obrotowy

Karta katalogowa: PE 86.05

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Wyświetlacze cyfrowe

A-AS-1
Przyłączalny wyświetlacz LED z 
wyjściami przełączającymi
38 x 29 mm

Wejście:  ■ 4 ... 20 mA, 2-przewodowe
 ■ DC 0 ... 5 V, 3-przewodowe
 ■ DC 0 ... 10 V, 3-przewodowe

Zasilanie:  ■ DC 16 … 30 V dla 4 … 20 mA
 ■ DC 15 … 30 V dla 0 … 10 V
 ■ DC 10 … 30 V dla 0 … 5 V

Karta katalogowa: AC 80.09

A-AI-1, A-IAI-1
Przyłączalny wyświetlacz LCD
50 x 50 mm

Wejście: 4 ... 20 mA, 2-przewodowe
Zasilanie: Z pętli prądowej 4 ... 20 mA
Specjalne 
właściwości: Model A-IAI-1 iskrobezpieczny wg ATEX
Karta katalogowa: AC 80.07

DI15
Do montażu panelowego,
48 x 24 mm

Wejście: Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i standardowych 
sygnałów

Wyjście alarmowe: 2 kontakty elektryczne
Zasilanie: DC 9 … 28 V
Karta katalogowa: AC 80.01

DI10
Do montażu panelowego,
wyświetlacz z pętlą prądową,
96 x 48 mm

Wejście: 4 ... 20 mA, 2-przewodowe
Wyjście alarmowe: 2 kontakty elektroniczne (opcjonalnie)
Specjalne 
właściwości: Obudowa do montażu ściennego (opcja)
Zasilanie: Z pętli prądowej 4 ... 20 mA
Karta katalogowa: AC 80.06
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DI30
Do montażu panelowego,
96 x 96 mm

Wejście: Standardowe sygnały
Wyjście alarmowe: 2 przekaźniki
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowane zasilanie przetwornika
 ■ Obudowa do montażu ściennego (opcja)

Zasilanie: AC 230 V lub AC 115 V
Karta katalogowa: AC 80.05

DIH10
Główka przyłączeniowa z 
cyfrowym wyświetlaczem

Wejście: 4 … 20 mA
Zasilanie: Zasilanie z pętli prądowej 4 ... 20 mA

DI25
Do montażu panelowego,
96 x 48 mm

Wejście: Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i standardowych 
sygnałów

Wyjście alarmowe:  ■ 3 przekaźniki
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowane zasilanie przetwornika 
(opcjonalnie, zastępuje jeden 
przekaźnik)

 ■ Analogowy sygnał wyjściowy 
(opcjonalnie)

Zasilanie:  ■ AC 100 … 240 V
 ■ AC/DC 24 V

Karta katalogowa: AC 80.02

DI35
Do montażu panelowego,
96 x 48 mm

Wejście:  ■ Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i 
standardowych sygnałów

 ■ Alternatywnie podwójne wejście 
dla standardowych sygnałów z 
funkcją kalkulacji (+ - x /) dla dwóch 
przetworników

Wyjście alarmowe:  ■ 2 lub 4 przekaźniki (opcjonalnie)
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowane zasilanie przetwornika 
(opcjonalnie)

 ■ Analogowy sygnał wyjściowy 
(opcjonalnie)

Zasilanie:  ■ AC 230 V
 ■ AC 115 V lub DC 24 V

Karta katalogowa: AC 80.03

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Akcesoria

Złącza gwintowe i uszczelnienia Przewody

Gniazda do wspawania i radiatory 
chłodzące Oprogramowanie Zasilacze i izolatory zasilania

Złącza okrągłe
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Rozwiązania indywidualne
Najnowsza technologia bezpośrednio od producenta - Made in Germany

Twoja korzyść:
Jako wiodący producent trzech najważniejszych technologii sensorów, posiadamy perfekcyjny sensor dla Twojej indywidualnej aplikacji. 
Od pomysłu do produkcji seryjnej.

Tensometryczny
Sensory ciśnienia

Dokładność (% zakresu): ≤ 0.1 … 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 10 do 0 … 1000 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Doskonała odporność na media
 ■ Bardzo wysoka odporność na skoki 
ciśnienia i ciśnienie niszczące

Ceramiczny
Sensory ciśnienia

Dokładność (% zakresu): ≤ 0.5 … 0.75
Zakres pomiarowy: 0 … 2 do 0 … 100 bar
Specjalne 
właściwości: Doskonała odporność na media

Piezorezystancyjny
Sensory ciśnienia

Dokładność (% zakresu): ≤ 0.1 … 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 0.35 do 0 … 20 bar
Specjalne 
właściwości:

 ■ Pomiar ciśnienia względnego i 
absolutnego

 ■ Wysoki sygnał wyjściowy
 ■ Wysoka przeciążalność

Nasz know-how w Twoich projektach
Uważamy siebie nie tylko za dostawcę wysokiej jakości 
technologii pomiarowych, ale także jako niezwykle 
kompetentnego partnera, który jest w stanie stworzyć razem 
z Tobą indywidualnie zaprojektowane rozwiązania.
Jesteśmy gotowi rozwinąć produkty, które dostosowane są 
do Twoich indywidualnych potrzeb.

Przykład indywidualnego rozwiązania z 
sensorem ceramicznym

Razem z nami stwórz swoje doskonałe rozwiązanie sensora ciśnieniowego.
Prosimy o kontakt. Twoje wyzwanie jest naszym zobowiązaniem.

Dzięki 7900 pracownikom na całym świecie jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę i realizować nawet duże projekty i 
kompleksowe zadania rozwojowe.
We wszystkich oddziałach WIKA na całym świecie nasi klienci uzyskują optymalne wsparcie.
Ponad 60 lat doświadczenia uczyniło z nas jedną z wiodących firm w dziedzinie pomiaru ciśnienia i temperatury.
Doświadczenie - z którego i Ty również możesz skorzystać.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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PGT01 z wtyczką
Z rurką Bourdona, wersja 
standardowa

Rozmiar nominalny: 40 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 10 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 40
Karta katalogowa: PV 11.01

Manometry z elektrycznym sygnałem 
wyjściowym
Wielofunkcyjne manometry typu intelliGAUGE są 
ekonomicznym i jednocześnie niezawodnym rozwiązaniem 
dla prawie wszystkich aplikacji pomiaru ciśnienia. Łączą w 
sobie analogowe wskazanie manometru mechanicznego, 
nie wymagające zewnętrznego zasilania, z elektrycznym 
sygnałem wyjściowym przetwornika ciśnienia. Te hybrydowe 
przyrządy dostępne są ze wszystkimi powszechnie 
stosowanymi sygnałami elektrycznymi. Czujnik działa w 
sposób bezkontaktowy, bez wpływu na sygnał pomiarowy. 
Wiele urządzeń może zostać dostarczonych zgodnie z 
ATEX Ex II 2 G ia.

PGT02
Z rurką Bourdona, wersja 
standardowa, do montażu panelowego

Rozmiar nominalny: 40 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 10 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 40
Karta katalogowa: PV 11.02

PGT10
Z rurką Bourdona, obudowa z 
tworzywa

Rozmiar nominalny: 40, 50 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 41
Karta katalogowa: PV 11.05

PGT11
Z rurką Bourdona, obudowa ze 
stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 40, 50 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 41
Karta katalogowa: PV 11.06

W zależności od manometru, dostępne są następujące 
elektryczne sygnały wyjściowe:

 � 0.5 … 4.5 V ratiometryczny
 � 4 ... 20 mA, 2-przewodowe
 � 4 ... 20 mA, 2-przewodowe z aprobatami Ex
 � 0 ... 20 mA, 3-przewodowe
 � 0 ... 10 V, 3-przewodowy

Dla manometrów o rozmiarach nominalnych 100 i 160 mm, 
elektryczne sygnały wyjściowe mogą być połączone z 
urządzeniem kontaktowym.
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PGT21
Z rurką Bourdona, obudowa ze 
stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 50, 63 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 1.6/2.5
Stopień ochrony: IP 65, opcjonalnie IP 67
Karta katalogowa: PV 11.03

PGT23.100, PGT23.160
Z rurką Bourdona, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 1600 bar
Klasa dokładności: 1.0
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 12.04

PGT23.063
Z rurką Bourdona, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 63 mm
Zakres skali: 0 … 1 do 0 … 1000 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 12.03

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Manometry z elektrycznym 
sygnałem wyjściowym

DPGT43
Ciśnienie różnicowe, 
wersja ze stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 25 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 17.05

PGT43
Membranowe, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 25 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 14.03

PGT43HP
Membranowe, wersja ze 
stali nierdzewnej, wysokie 
dopuszczalne przeciążenie

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 40 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 14.07

DPGT43HP
Ciśnienie różnicowe, wersja ze stali 
nierdzewnej, wysoka odporność na 
przeciążenia

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 60 mbar do 0 … 40 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 17.13

PGT63HP
Puszkowe, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 2.5 … 100 mbar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PV 16.06

DPGT40
DELTA-trans ze zintegrowanym 
miernikiem ciśnienia różnicowego 
i roboczego

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: 0 … 0.25 do 0 … 10 bar
Klasa dokładności: 2.5 (opcjonalnie 1.6)
Stopień ochrony: IP 54 (opcjonalnie IP 65)
Karta katalogowa: PV 17.19
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APGT43
Ciśnienie absolutne, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 ... 25 mbar do 0 ... 25 bar abs
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 15.02

732.15
Cryo gauges, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 40 do 0 … 4000 mbar
Klasa dokładności: 1.0 … 2.5
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 07.29

712.15
Cryo gauge, 
stop miedzi

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 40 do 0 … 4000 mbar
Klasa dokładności: 1.0 … 2.5
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 07.29

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Manometry z urządzeniami 
kontaktowymi
Systemy sterowania mają coraz większe znaczenie w 
zastosowaniach przemysłowych. W konsekwencji, nie 
wystarczy już zwykłe wskazanie ciśnienia na manometrze, 
mierzona wartość musi być również przeniesiona przez 
sygnał elektryczny do systemu sterowania, np. przez 
zamykanie lub otwieranie obwodu. Zgodnie z tym trendem, 
działania firmy WIKA koncentrują się na nowej linii produktów 
mechatronicznych.
Manometry typu SwitchGAUGE oparte są na wysokiej 
jakości manometrach mechanicznych WIKA.

W zależności od modelu wbudowane są następujące 
kontakty:

 � Kontakt magnetyczny model 821
 � Kontakt indukcyjny model 831
 � Kontakt elektroniczny model 830E
 � Przełącznik kontraktonowy model 851
 � Mikroprzełącznik model 850
 � Wyjście tranzystorowe NPN lub PNP

Wszystkie manometry ze stykami indukcyjnymi posiadają 
certyfikat zgodności z ATEX Ex II 2 GD c TX.

PGS06
Z rurką Bourdona, obudowa z 
tworzywa

Rozmiar nominalny: 40, 50 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 41
Karta katalogowa: PV 21.05

PGS07
Z rurką Bourdona, obudowa ze 
stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 40, 50 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 41
Karta katalogowa: PV 21.06

PGS10
Z rurką Bourdona, obudowa z 
tworzywa, wersja standardowa

Rozmiar nominalny: 40, 50 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 41
Karta katalogowa: PV 20.01

PGS11
Z rurką Bourdona, wersja 
standardowa, obudowa ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 40, 50, 63 mm, 
NS 40 opcjonalnie z aprobatą VdS

Zakres skali: 0 … 2.5 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 1.6 lub 2.5
Stopień ochrony: IP 41
Karta katalogowa: PV 21.01
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PGS21
Z rurką Bourdona, obudowa ze 
stali nierdzewnej, stałe kontakty 
alarmowe

Rozmiar nominalny: 40, 50, 63 mm
Zakres skali: 0 … 2.5 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 1.6 lub 2.5
Stopień ochrony: IP 65
Specjalne 
właściwości:

NS 50: możliwa wersja z aprobatą VdS 
lub LPCB

Karta katalogowa: PV 21.02

PGS25
Z rurką Bourdona, obudowa ze 
stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 50, 63 mm
Zakres skali: 0 … 1.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PV 21.04

PGS21.100, PGS21.160
Z rurką Bourdona, wersja 
przemysłowa

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 600 bar
Klasa dokładności: 1.0
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PV 22.01

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia

GL
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Manometry z urządzeniami 
kontaktowymi

PGS23.100, PGS23.160
Z rurką Bourdona, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 1600 bar
Klasa dokładności: 1.0
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PV 22.02

PGS23.063
Z rurką Bourdona, ze stali 
nierdzewnej, wersja bezpieczna

Rozmiar nominalny: 63 mm
Zakres skali: 0 … 4 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PV 22.03

PGS43.100, PGS43.160
Membranowe, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 25 mbar do 0 … 25 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PV 24.03

432.36, 432.56 z 8xx
Membranowe, wersja ze 
stali nierdzewnej, wysokie 
dopuszczalne przeciążenie

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 25 mbar do 0 … 40 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PV 24.07
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532.53 z 8xx
Ciśnienie absolutne, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 ... 25 mbar do 0 ... 25 bar abs
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PV 25.02

632.51 z 8xx
Puszkowe, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 2.5 do 0 … 100 mbar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PV 26.06

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Manometry różnicowe z 
urządzeniami kontaktowymi

DPGS43
Wersja ze stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 25 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 27.05

DPGS43HP
Wersja ze stali nierdzewnej, 
bezpieczna na wysokie 
przeciążenia

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 60 mbar do 0 … 40 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54, wypełnienie IP 65
Karta katalogowa: PV 27.13

DPGS40
DELTA-comb, ze zintegrowanym 
wskazaniem ciśnienia roboczego i 
mikroprzełącznikiem

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: 0 … 0.25 do 0 … 10 bar
Klasa dokładności: 2.5 (opcjonalnie 1.6)
Stopień ochrony: IP 54 (opcjonalnie IP 65)
Karta katalogowa: PV 27.20

DPS40
Różnicowy przełącznik ciśnienia, 
DELTA-switch

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: 0 … 0.25 do 0 … 10 bar
Powtarzalność 
punktu 
przełączania: 1.6 % 
Stopień ochrony: IP 54 (opcjonalnie IP 65)
Karta katalogowa: PV 27.21
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Akcesoria i rodzaje 
kontaktów

821
Kontakt magnetyczny

 ■ Nie jest wymagana jednostka sterująca i zasilająca
 ■ Bezpośrednie przełączanie do 250 V, 1 A
 ■ Maksymalnie 4 kontakty przełączające w jednym urządzeniu

831
Kontakt indukcyjny

 ■ Długi okres użytkowania poprzez czujniki bezdotykowe
 ■ Wymagana dodatkowo jednostka sterująca 904.xx
 ■ Odpowiedni do strefy1/21 (2 GD) wraz z jednostką  
sterującą

 ■ Odporny na korozję
 ■ Maksymalnie 3 kontakty przełączające w jednym urządzeniu

830 E
Kontakt elektroniczny

 ■ Do bezpośredniej kontroli programowalnych sterowników 
(PLC)

 ■ Długi okres użytkowania poprzez czujniki bezdotykowe
 ■ Odporny na korozję
 ■ Maksymalnie 3 kontakty przełączające w jednym urządzeniu

851
Przełączniki kontraktonowe

 ■ Nie jest wymagana jednostka sterująca i zasilająca
 ■ Bezpośrednie przełączanie do 250 V, 1 A
 ■ Odpowiedni także do bezpośredniej kontroli programowalnych 
sterowników (PLC)

 ■ Wolne od zużycia
 ■ Maksymalnie dwa styki przełączające w jednym urządzeniu

905
Ochrona kontaktu dla 
kontaktów model 821

Zastosowanie: Do optymalnej ochrony urządzenia 
kontaktowego i wysokiego bezpieczeństwa

Karta katalogowa: AC 08.01

904
Jednostka kontrolna do kontaktów 
indukcyjnych model 831

Zastosowanie: Do manometru z indukcyjnym urządzeniem 
kontaktowym

Karta katalogowa: AC 08.01

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Mechaniczne przełączniki ciśnienia

Mechaniczne przełączniki ciśnienia zamykają lub otwierają 
obwód, w zależności czy ciśnienie rośnie czy spada. 
Ponieważ przyrządy z taką funkcją przełączania stosowane 
są w wielu przemysłach i aplikacjach, WIKA oferuje szerokie 
portfolio mechanicznych przełączników ciśnienia.
WIKA oferuje mechaniczne przełączniki zarówno dla 
prostych i ogólnych aplikacji przemysłowych, jak również 

aplikacji krytycznych jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości mikroprzełączników, 
mechaniczne przełączniki ciśnienia WIKA odznaczają 
się wysoką precyzją i długoterminową stabilnością. 
Ponadto możliwe jest bezpośrednie przełączanie obciążeń 
elektrycznych do 15 A/220 V.

PXS, PXA
Mini przełącznik ciśnienia, wersja 
ze stali nierdzewnej

Zakres nastawy: 1 … 2.5 do 50 … 400 bar
Stopień ochrony: IP 66
Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Zasilanie: 5 A, AC 220 V
Karta katalogowa: PV 34.36, PV 34.38 (Ex)

PCS, PCA
Kompaktowy przełącznik 
ciśnienia

Zakres nastawy: -1 … -0.2 do 20 … 100 bar
8 … 40 do 100 … 600 bar

Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Styki: 1 x SPDT lub DPDT
Zasilanie: 15 A, AC 220 V
Karta katalogowa: PV 33.30, PV 33.31 (Ex)

PV 33.32, PV 33.33 (Ex)

BWX, BAX
Z rurką Bourdona

Zakres pomiarowy: -1 … 1.5 do 0 … 600 bar
Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Styki: 1 lub 2 x SPDT
Zasilanie: 15 A, AC 220 V
Karta katalogowa: PV 32.20, PV 32.22
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MW1, MA1
Membranowy

Zakres nastawy: -0.2 … 0 mbar do 0 … 40 bar
-100 … 0 do 0 … 100 mbar

Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Styki: 1 lub 2 x SPDT
Zasilanie: 15 A, AC 220 V
Karta katalogowa: PV 31.10, PV 31.11 (Ex)

PV 31.12, PV 31.13 (Ex)

MWH, MAH
Membranowy, na wysokie 
zakresy ciśnień

Zakres nastawy: 4 … 40 do 30 … 600 bar
Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Styki: 1 lub 2 x SPDT
Zasilanie: 15 A, AC 220 V
Karta katalogowa: PV 31.14, PV 31.15 (Ex)

DW, DA
Różnicowe przełączniki 
ciśnienia

Zakres nastawy: 0 … 160 mbar do 0 … 40 bar
0 … 16 do 0 … 60 mbar

Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Ciśnienie statyczne: 10, 40, 100 lub 160 bar
Styki: 1 lub 2 x SPDT
Karta katalogowa: PV 35.42, PV 35.43 (Ex)

PV 35.44, PV 35.45 (Ex)

DC, DE
Różnicowe przełączniki 
ciśnienia wersja kompaktowa

Zakres nastawy: 0 … 160 mbar do 0 … 40 bar
Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Ciśnienie statyczne: 40, 100 lub 160 bar
Styki: 1 x SPDT lub DPDT
Karta katalogowa: PV 35.40, PV 35.41 (Ex)

APW, APA
Przełączniki ciśnienia 
absolutnego

Zakres nastawy: 0 … 160 mbar do 0 … 1 bar
0 … 25 do 0 … 60 mbar

Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Bezpieczne 
przeciążenie: 11 bar abs.
Styki: 1 lub 2 x SPDT
Karta katalogowa: SP 08.50, SP 08.51 (Ex)

SP 08.52, SP 08.53 (Ex)

Dla bardzo niskiej mocy przełączania, mogą zostać wybrane 
jako opcja pozłacane styki kontaktowe. Dla stosowania 
w bezpiecznych aplikacjach WIKA oferuje przełączniki 
z certyfikatem SIL 2 zgodnie z IEC 61508. Ponadto, 
przełączniki ciśnienia dla stref niebezpiecznych dostępne są 
w wersji Ex-ia i Ex-d. Opcjonalnie WIKA oferuje fabryczną 
nastawę punktów przełączania dla wszystkich przełączników 
ciśnienia.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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PSM01
Montaż kluczem nasadowym

Zakres nastawy: 0.2 … 2 do 40 … 400 bar
Stopień ochrony: do IP 67
Zasilanie: 2 A, AC/DC 48 V
Cykle 
przełączeniowe: 1 x 106

Karta katalogowa: PV 34.81

PSM02
Z ustawianą histerezą

Zakres nastawy: 0.2 … 2 do 40 … 400 bar
Stopień ochrony: do IP 67
Zasilanie: 4 A, AC/DC 250 V
Cykle 
przełączeniowe: 2 x 106

Karta katalogowa: PV 34.82

PSM03
Z pokrętłem regulacyjnym

Zakres nastawy: 0.2 … 2 do 40 … 400 bar
Stopień ochrony: do IP 67
Zasilanie: 6 A, AC/DC 250 V
Cykle 
przełączeniowe: 5 x 106

Karta katalogowa: PV 34.83

PSM04
Format miniaturowy

Zakres nastawy: 0.3 … 2 bar do 1 … 8 bar
Materiał: Stal galwanizowana, PA6
Zasilanie: 2A, AC/DC 42 V
Cykle 
przełączeniowe: 1 x 106

Karta katalogowa: PV 34.84

PSM05
Format miniaturowy, konstrukcja z 
mosiądzu

Zakres nastawy: 0.3 … 2 bar do 1 … 10 bar
Materiał: Mosiądz
Zasilanie: 2A, AC/DC 42 V
Cykle 
przełączeniowe: 1 x 106

Karta katalogowa: PV 34.85

PSM06
Wersja podstawowa

Zakres nastawy: 0.2 … 2 bar do 100 … 350 bar
Materiał: Stal galwanizowana, stal nierdzewna
Zasilanie: 2A, AC/DC 42 V
Cykle 
przełączeniowe: 1 x 106

Karta katalogowa: PV 34.86

WIKA oferuje pełny zakres mechanicznych przełączników 
ciśnienia OEM do prostych, jak i bardzo zaawansowanych 
zastosowań. Od niskokosztowych wariantów o miniaturowej 
konstrukcji, do blokowych przełączników ciśnienia z łatwym 
sterowaniem pokrętłem regulacyjnym - wszystko z jednego 
źródła. Na zapytanie, możliwe są rozwiązania specyficzne 
dla danego klienta.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechaniczne przełączniki ciśnienia
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Rozwiązania indywidualne

Przykład inżynierii medycznej
W inżynierii medycznej monitorowanie ciśnienia potrzebne 
jest w wielu zastosowaniach: od leczenia pacjentów z 
użyciem gazu znieczulającego lub specjalnych mieszanek 
gazów, do stosowania sterylizujących gazowych środków 
dezynfekujących i zapewniania określonych warunków 
ciśnieniowych podczas zabiegu chirurgicznego. Tutaj 
stosowane są specjalne modele przeznaczone do pracy z 
tlenem.

Możemy dostosować nasze przyrządy pomiarowe 
dokładnie do wymagań klienta. Możemy też wyprodukować 
elementy takie jak obudowy i podzielnie, skale, przewody, 
uszczelnienia i inne z Państwa logo lub na podstawie 
Państwa projektu. Dostarczamy także pełną dokumentację 
techniczną przyrządów, z wymaganym przez Państwa 
oznaczeniem oraz odpowiednim opakowaniem.

W niektórych przypadkach kontrolery PLC wymagają nie 
tylko analogowych sygnałów wyjściowych, jak 4 … 20 mA, 
ale także dodatkowych sygnałów, mogących bezpośrednio 
przełączać obciążenie. Do takich zastosowań dostępne są 
manometry intelliGAUGE (manometry ze zintegrowanym 
przetwornikiem), w których mogą być także wbudowane 
dodatkowe styki do bezpośredniego przełączania wyższych 
obciążeń.

Dzięki naszym nowoczesnym liniom produkcyjnym oraz 
ekspertom technicznym, firma WIKA posiada wszelkie 
niezbędne wyposażenie do spełnienia wymagań rynku OEM.
Nasza standardowa oferta obejmuje produkty, które mogą 
być stosowane na wiele sposobów. Indywidualne konsultacje 
oraz rozwiązania dostosowane do wymagań klienta, 
uzupełniają szeroki zakres naszych produktów i usług.

Twój projekt

Wskazanie – przesyłanie – przełączanie

Specjalne zastosowanie

Innowacyjny partner dla aplikacji OEM

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Manometry do pomiaru ciśnienia 
względnego
Manometry z rurką Bourdona do ogólnych zastosowań

Manometry te są odpowiednie do mediów ciekłych i 
gazowych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie 
reagują ze stopem miedzi. Zakresy pomiarowe znajdują się 
w przedziale od 0.6 ... 1000 bar.

Przyrządy te wyprodukowane są zgodnie z EN 837-1 
(manometry z rurką Bourdona; wymiary, metrologia, 
wymagania i testowanie).
W przypadku wysokich dynamicznych obciążeń, takich jak 
szybka zmiana ciśnienia lub wstrząsy, zalecana jest wersja z 
płynnym wypełnieniem obudowy.

113.13
Obudowa z tworzywa z płynnym 
wypełnieniem

Rozmiar nominalny: 40, 50, 63 mm
Zakres skali: 0 … 1.0 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 01.04

116.15
Wersja - Direct drive

Rozmiar nominalny: 36, 41 mm
Zakres skali: 0 … 160 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Karta katalogowa: PM 01.16

111.10
Wersja standardowa

Rozmiar nominalny: 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 400 bar

(max. 40 bar dla 160 mm)
Klasa dokładności: 2.5
Karta katalogowa: PM 01.01

111.11
Manometry spawalnicze 
wg ISO 5171

Rozmiar nominalny: 40, 50, 63 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Karta katalogowa: PM 01.03

111.12
Wersja standardowa, przyłącze 
dolne

Rozmiar nominalny: 27, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5, 4.0 (NS 27)
Karta katalogowa: PM 01.09, PM 01.17 (NS 27)

111.16, 111.26
Wersja do montażu panelowego z/
bez bocznych zacisków

Rozmiar nominalny: 40, 50, 63 mm, model 111.26 także 80 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 2.5
Karta katalogowa: PM 01.10, PM 01.15
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113.53
Wersja standardowa z płynnym 
wypełnieniem

Rozmiar nominalny: 40, 80, 100 mm
Zakres skali: 0 … 1.0 do 0 … 400 bar
Klasa dokładności: 1.6 (NS 80, 100), 2.5 (NS 40)
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 01.08

212.20
Wersja przemysłowa

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 600 bar
Klasa dokładności: 1.0
Karta katalogowa: PM 02.01

213.40
Obudowa z odkuwki mosiężnej z 
płynnym wypełnieniem

Rozmiar nominalny: 63, 80, 100 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 1000 bar
Klasa dokładności: 1.0 (NS 100), 1.6 (NS 63 i 80)
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 02.06

213.53
Obudowa ze stali nierdzewnej z 
płynnym wypełnieniem

Rozmiar nominalny: 50, 63, 100 mm
Zakres skali:  ■ NS 50: 0 … 1 do 0 … 400 bar

 ■ NS 63, 100: 0 … 0.6 do 0 … 1000 bar
Klasa dokładności: 1.0 (NS 100), 1.6 (NS 50, 63)
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 02.12

214.11
Obudowa kwadratowa, wersja do 
montażu panelowego

Rozmiar nominalny: 144 x 72, 144 x 144, 96 x 96, 72 x 72
Zakres skali:  ■ NS 144 x 72, 144 x 144, 96 x 96: 0 ... 0.6 

do 0 ... 1000 bar
 ■ NS 72 x 72: 0 ... 0.6 do 0 ... 400 bar

Klasa dokładności: 1.6, 1.0
Stopień ochrony: IP 42
Karta katalogowa: PM 02.07

100.02
Termomanometr do pomiaru 
ciśnienia i temperatury

Rozmiar nominalny: 63, 80 mm
Zakres skali:  ■ Ciśnienie: 0 ... 16 bar

 ■ Temperatura: 0 ... 150 °C
Klasa dokładności:  ■ Ciśnienie: 2.5

 ■ Temperatura: 2
Karta katalogowa: PM 01.23

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechaniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia

GL

GL
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Manometry do pomiaru ciśnienia 
względnego
Manometry z rurką Bourdona o zwiększonej odporności 
na korozję

Obszarami zastosowań dla tych przyrządów, produkowanych 
w całości ze stali nierdzewnej, są gazowe i ciekłe agresywne 
media, które nie są bardzo lepkie lub krystalizujące, także 
w agresywnej atmosferze. Są odpowiednie do zakresów 
pomiarowych od 0 ... 0.6 do 0 ... 7000 bar.

W zależności od zakresu pomiarowego oraz wersji 
manometru, bezpieczne przeciążenie wynosi 5 x pełny 
zakres. Dokładność pomiaru zostaje zachowana. Manometry 
z płynnym wypełnieniem obudowy pozwalają na precyzyjny 
odczyt, nawet przy wysokich, dynamicznych obciążeniach i 
wibracjach.

131.11
Wersja ze stali nierdzewnej, 
standard

Rozmiar nominalny: 40, 50, 63 mm
Zakres skali:  ■ NS 40: 0 … 1 do 0 … 600 bar

 ■ NS 63: 0 … 1 do 0 … 1000 bar
Klasa dokładności: 2.5
Karta katalogowa: PM 01.05

222.30, 223.20
Wersja bezpieczna, ze stali 
nierdzewnej, wysokie ciśnienie

Rozmiar nominalny: 160 mm
Zakres skali: 0 … 2000 do 0 … 7000 bar
Klasa dokładności: 1.0
Karta katalogowa: PM 02.09

232.30, 233.30
Wersja bezpieczna, ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 63, 100, 160 mm
Zakres skali:  ■ NS 63: 0 … 1.0 do 0 … 1000 bar

 ■ NS 100: 0 … 0.6 do 0 … 1000 bar
 ■ NS 160: 0 … 0.6 do 0 … 1600 bar

Klasa dokładności: 1.0 (NS 100, 160), 1.6 (NS 63)
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 02.04

232.50, 233.50
Wersja ze stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 63, 100, 160 mm
Zakres skali:  ■ NS 63: 0 … 1.0 do 0 … 1000 bar

 ■ NS 100: 0 … 0.6 do 0 … 1000 bar
 ■ NS 160: 0 … 0.6 do 0 … 1600 bar

Klasa dokładności: 1.0/1.6 (NS 63)
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 02.02

232.36, 233.36
Wersja ze stali nierdzewnej, 
bezpieczna na wysokie przeciążenia

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 40 bar
Klasa dokładności: 1.0
Karta katalogowa: PM 02.15

GLGL
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Manometry precyzyjne

Manometry te znajdują zastosowanie tam gdzie wymagany 
jest pomiar charakteryzujący się wysoką precyzją.
W zależności od modelu manometru pomiar może być 
wykonany z dokładnością od 0.1, 0.25 lub 0.6 pełnego 
zakresu.

Zakresy ciśnieniowe to od 0 ... 6 mbar do 0 ... 6000 bar, 
i są odpowiednie dla zadań kalibracyjnych. Dla każdego 
manometru wyspecyfikowanego poniżej może zostać 
wystawiony certyfikat kalibracji DKD/DAkkS.

312.20
Manometr kontrolny, 
Ø 160 mm

Rozmiar nominalny: 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 600 bar
Klasa dokładności: 0.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 03.01

332.30, 333.30
Manometr kontrolny, wersja 
bezpieczna

Rozmiar nominalny: 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 1600 bar
Klasa dokładności: 0.6
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 03.05

342.11
Manometr kontrolny, 
klasa 0.1, Ø 250 mm

Rozmiar nominalny: 250 mm
Zakres skali: 0 … 1.0 do 0 … 1600 bar
Klasa dokładności: 0.1
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 03.03

610.20, 630.20
Manometr kontrolny, do niskich 
zakresów ciśnień, Ø 160 mm

Rozmiar nominalny: 160 mm
Zakres skali: 0 … 10 do 0 … 600 mbar
Klasa dokładności: 0.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 06.09

612.11
Manometr kontrolny, do niskich 
zakresów ciśnień, Ø 250 mm

Rozmiar nominalny: 250 mm
Zakres skali: 0 … 6 do 0 … 400 mbar
Klasa dokładności: 0.1/0.25
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 06.04

332.50, 333.50
Manometr kontrolny 
Ø 160 mm

Rozmiar nominalny: 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 1600 bar
Klasa dokładności: 0.6
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 03.06

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechaniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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422.12, 423.12
Wersja przemysłowa, obudowa 
żeliwna

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 40 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 04.02

Manometry do pomiaru ciśnienia 
względnego
Manometry membranowe na wysokie przeciążenia

Manometry membranowe są odpowiednie do mediów 
gazowych, ciekłych i agresywnych. Przyrządy z otwartymi 
przyłączami kołnierzowymi są odpowiednie do mediów 
lepkich i zanieczyszczonych, także w środowiskach 
agresywnych.
Standardowe zakresy pomiarowe wynoszą od 0 ... 16 mbar 
do 0 ... 40 bar.

W zależności od zakresu pomiarowego i wersji manometru, 
bezpieczne przeciążenie standardowo wynosi 3 lub 5 x pełny 
zakres. Dla specjalnych konstrukcji możliwe jest 10, 40, 
100 lub 400 bar, z zachowaniem dokładności. Manometry z 
płynnym wypełnieniem obudowy pozwalają na precyzyjny 
odczyt przy wysokich, dynamicznych obciążeniach i wibra-
cjach. Opcjonalnie dostępne są specjalne materiały części 
zwilżanych.

432.50, 433.50
Wersja ze stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 25 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 04.03

432.36, 432.56
Wersja ze stali nierdzewnej 
bezpieczny na wysokie 
przeciążenia do max. 400 bar

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 40 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 04.07
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Manometry puszkowe do bardzo niskich zakresów 
ciśnień

Manometry puszkowe przeznaczone są do pomiaru bardzo 
niskich zakresów ciśnień. Zakresy wskazań do 0 … 2.5 mbar 
i 0 … 1000 mbar w klasie dokładności od 0.1 do 2.5.
Manometry puszkowe składają się z dwóch okrągłych, 
pofałdowanych membran, połączonych szczelnie za sobą na 
całym obwodzie. 

W określonych przypadkach możliwa jest ochrona przed 
przeciążeniem.
Manometry puszkowe znajdują zastosowanie głównie 
w technologii medycznej, próżniowej, laboratoryjnej, 
środowiskowej do pomiaru zawartości i monitoringu filtrów.

611.10
Wersja standardowa

Rozmiar nominalny: 50, 63 mm
Zakres skali: 0 … 25 do 0 … 600 mbar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 06.01

611.13
Wersja z tworzywa sztucznego, 
swikap

Rozmiar nominalny: 50, 63 mm
Zakres skali: 0 … 60 do 0 … 600 mbar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 53
Karta katalogowa: PM 06.12

612.20
Wersja przemysłowa

Rozmiar nominalny: 63, 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 6 do 0 … 600 mbar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 06.02

614.11
Obudowa kwadratowa, wersja do 
montażu panelowego

Rozmiar nominalny: 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144, 144 x 72 mm
Zakres skali:  ■ NS 72 x 72: 0 … 25 do 0 … 600 mbar

 ■ NS 96 x 96: 0 … 10 do 0 … 600 mbar
 ■ NS 144 x 144: 0 … 6 do 0 … 600 mbar
 ■ NS 144 x 72: 0 … 4 do 0 … 600 mbar

Klasa dokładności: 1.6
Karta katalogowa: PM 06.05

632.50
Wersja ze stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 63, 100, 160 mm
Zakres skali:  ■ NS 63: 0 … 40 do 0 … 600 mbar

 ■ NS 100: 0 … 16 do 0 … 600 mbar
 ■ NS 160: 0 … 2.5 do 0 … 600 mbar

Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 06.03

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechaniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Manometry różnicowe

Manometry różnicowe pracują z wykorzystaniem różnych 
systemów pomiarowych. Dzięki tej różnorodności możliwe 
są zakresy pomiarowe od 0 ... 0.5 mbar do 0 ... 1000 bar i 
ciśnienia statycznego do 400 bar.

Zastosowanie manometrów różnicowych w monitoringu:

 � stopnia zanieczyszczenia w systemach filtrów
 � poziomu w zamkniętych zbiornikach
 � nadciśnienia w pomieszczeniach czystych
 � przepływu mediów gazowych i ciekłych
 � sterowania pompami

711.12
Manometr z rurką Bourdona, z 
przyłączem równoległym

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 0.6 do 0 … 1000 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 33
Karta katalogowa: PM 07.02

716.11
Manometr puszkowy, z wejściem 
równoległym, dla niskich ciśnień

Rozmiar nominalny: 63, 100, 160 mm
Zakres skali:  ■ NS 63: 0 … 16 do 0 … 400 mbar

 ■ NS 100: 0 … 6 do 0 … 250 mbar
 ■ NS 160: 0 … 4 do 0 … 250 mbar

Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 07.07

DPG40
DELTA-plus ze zintegrowanym 
wskazaniem ciśnienia roboczego

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: 0 … 0.25 do 0 … 10 bar
Klasa dokładności: 2.5
Stopień ochrony: IP 54

IP 65 (opcjonalnie)
Karta katalogowa: PM 07.20

A2G-10
Na niskie ciśnienie w technologii 
wentylacji

Rozmiar nominalny: 110 mm
Zakres skali: 0 … 50 do 0 … 12500 Pa
Klasa dokładności: ±3 %
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 07.40

700.01
Wersja kompaktowa z tłoczkiem 
magnetycznym

Rozmiar nominalny: 80 mm
Zakres skali: 0 … 400 mbar do 0 … 10 bar
Klasa dokładności: ± 3 % ze wzrostem ciśnienia różnicowego
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 07.14

700.02
Manometry różnicowe z membraną 
oddzielającą

Rozmiar nominalny: 80 mm
Zakres skali: 0 … 160 mbar do 0 … 2.5 bar
Klasa dokładności: ± 5 % ze wzrostem ciśnienia różnicowego
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 07.14
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732.15
Cryo gauges, wersja ze stali 
nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 40 do 0 … 4000 mbar
Klasa dokładności: 1.0 … 2.5
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 07.29, PM 07.30

712.15
Cryo gauge, 
stop miedzi

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 40 do 0 … 4000 mbar
Klasa dokładności: 1.0 … 2.5
Stopień ochrony: IP 65
Karta katalogowa: PM 07.29, PM 07.30

 

732.14
Wersja ze stali nierdzewnej 
bezpieczny na wysokie 
przeciążenia do max. 400 bar

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali:  ■ 0 … 60 do 0 … 250 mbar 

(komora pomiarowa DN 140)
 ■ 0 … 0.25 do 0 … 40 bar 
(komora pomiarowa DN 82)

Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 07.13

732.51
Wersja ze stali nierdzewnej, 
konstrukcja w całości spawana

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 16 mbar do 0 … 25 bar
Klasa dokładności: 1.6
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 07.05

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechaniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Manometry do pomiaru ciśnienia 
absolutnego
Przyrządy te stosuje się, gdy pomiar ciśnienia ma się 
odbywać niezależnie od naturalnych wahań ciśnienia 
atmosferycznego. Ciśnienie pomiarowe medium 
porównywane jest z ciśnieniem odniesienia, które w tym 
samym momencie równe jest zeru absolutnemu. W tym celu 
jako ciśnienie odniesienia przyjmuje się próżnię absolutną 
w komorze odniesienia, która nie jest poddawana działaniu 
ciśnienia.

Zakres ciśnienia absolutnego od 0 … 25 mbar do 0 … 25 bar 
w klasie dokładności od 0.6 do 2.5. Zastosowanie: monitoring 
pomp próżniowych oraz próżniowych maszyn pakujących. 
Wykorzystywane są również w laboratoriach w celu kontroli 
kondensacji ciśnienia lub ustaleniu ciśnienia pary cieczy.

532.51, 532.52, 532.53, 
532.54
Wersja ze stali nierdzewnej do 
mediów gazowych i ciekłych

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: 0 … 25 mbar do 0 … 25 bar absolutne 

bezpieczny na wysokie ciśnienie
Klasa dokładności: 0.6 … 2.5
Stopień ochrony: IP 54
Karta katalogowa: PM 05.02
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Akcesoria 910.80
Kołnierz pojedynczy

Zastosowanie: Izolowanie urządzenia pomiarowego
Karta katalogowa: AC 09.17

910.10, 910.11, 910.18
Zawory i kurki manometryczne

Zastosowanie: Izolowanie urządzenia pomiarowego
Karta katalogowa: AC 09.01, AC 09.02, AC 09.18

910.25
Zawór wyrównujący ciśnienie dla 
manometrów różnicowych

Zastosowanie: Izolowanie, wyrównywanie ciśnienia, 
jak również odpowietrzanie manometru 
różnicowego

Karta katalogowa: AC 09.11

910.15
Rurka syfonowa

Zastosowanie: Ochrona urządzenia pomiarowego przed 
wysokimi pulsacjami i temperaturami

Karta katalogowa: AC 09.06

910.12, 910.13
Dławik regulowany i zawór 
odcinający

Zastosowanie: Ochrona urządzenia pomiarowego 
przed wysokimi skokami i pulsacjami lub 
przeciążeniami

Karta katalogowa: AC 09.03, AC 09.04

910.14, 910.17
Złącza gwintowe i uszczelnienia

Zastosowanie: Do montażu urządzeń pomiarowych lub do 
uszczelniania przyłączy procesowych

Karta katalogowa: AC 09.05, AC 09.08

910.16
Wspornik montażowy

Zastosowanie: Do montażu przyrządów pomiarowych
Karta katalogowa: AC 09.07

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechaniczne urządzenia do 
pomiaru ciśnienia
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Separatory membranowe z 
przyłączem kołnierzowym

990.27
Separator membranowy

Zastosowanie: Przemysł przetwórczy i petrochemiczny z 
wysokimi wymaganiami pomiarowymi

PN: 10 … 250 (400) bar (klasa 150 … 2500)
Karta katalogowa: DS 99.27

W separatorach membranowych WIKA z przyłączem 
kołnierzowym jako standardowy materiał membrany 
stosowana jest stal nierdzewna 316L odporna na korozję. 
Materiały specjalne dostępne są na zapytanie.

Rozmiary 
nominalne: DN 15 … 125/DN ½" … DN 5"
Standardy: EN, ASME (wcześniej ANSI)
Opcje: API, JIS, wersja wg specyfikacji klienta na 

zapytanie

990.28
Separator membranowy wersja 
płytkowa międzykołnierzowa

Zastosowanie: Przemysł przetwórczy i petrochemiczny z 
wysokimi wymaganiami pomiarowymi

PN: 10 … 100 (400) bar (klasa 150 … 2500)
Karta katalogowa: DS 99.28

990.29
Separator membranowy z 
wysuniętą membraną

Zastosowanie: Przemysł przetwórczy i petrochemiczny, 
szczególnie do grubych lub izolowanych 
ścian zbiornika

PN: 10 … 100 (400) bar (klasa 150 … 2500)
Karta katalogowa: DS 99.29

990.35
Separator membranowy z 
wysuniętą membraną, wersja 
płytkowa międzykołnierzowa

Zastosowanie: Przemysł przetwórczy i petrochemiczny, 
szczególnie do grubych lub izolowanych 
ścian zbiornika

PN: 10 … 40 (100) bar (klasa 150 … 600)
Karta katalogowa: DS 99.30

990.15
Separator membranowy dla 
kołnierza blokowego lub 
siodłowego

Zastosowanie: Do połączenia z kołnierzem blokowym 
lub siodłowym w inżynierii chemicznej i 
przemyśle petrochemicznym

PN: 100 lub 250 bar
Karta katalogowa: DS 99.35

990.23
Separator membranowy 
dla przemysłu papierniczo-
celulozowego

Zastosowanie: Dla przemysłu papierniczo-celulozowego
PN: 40 bar
Karta katalogowa: DS 99.34
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990.26
Separator membranowy z 
membraną wewnętrzną

Zastosowanie: Przemysł przetwórczy; dla małych 
przyłączy kołnierzowych (≤ DN 25/1")

PN: 10 … 40 bar (klasa 150 … 300)
Karta katalogowa: DS 99.26

990.12
Separator membranowy, wersja 
skręcana

Zastosowanie: Ogólne zastosowania w przemyśle 
przetwórczym, dla małych przyłączy 
kołnierzowych (≤ DN 25/1") i ciśnień 
> 40 bar

PN: 10 … 250 bar (klasa 150 … 2500)
Karta katalogowa: DS 99.31

990.41
Separator membranowy, duża 
objętość robocza, wersja skręcana

Zastosowanie: Do montażu z manometrami ciśnienia 
statycznego lub różnicowego i 
przetwornikami, do niskich zakresów 
ciśnień

PN: 10 … 40 bar (klasa 150 … 300)
Karta katalogowa: DS 99.32

981.10
Separator membranowy 
rurowy, typ komórkowy

Zastosowanie: Do bezpośredniego stałego montażu w 
rurociągach; do mediów ciekłych, pomiary 
wolne od martwych stref

Max. ciśnienie 
nominalne: 400 bar
Karta katalogowa: DS 98.28

981.27
Separator membranowy rurowy, 
typ kołnierzowy

Zastosowanie: Do bezpośredniego stałego montażu w 
rurociągach; do mediów ciekłych, pomiary 
wolne od martwych stref

Max. ciśnienie 
nominalne: 16 lub 40 bar
Karta katalogowa: DS 98.27

Separator membranowy
Dzięki wymiarom przyłącza, separator typu kołnierzowego 
jest odpowiedni dla wszystkich obecnie stosowanych 
standardowych kołnierzy i jest montowany w miejsce 
zaślepki kołnierzowej. Wersja międzykołnierzowa jest 
podkategorią, która jest stosowana z zaślepką kołnierzową 
przy gwintowanym kołnierzu. Kolejną modyfikacją tego 
modelu jest separator z wysuniętą membraną, który 
stosowany jest między innymi dla grubych i/lub izolowanych 
rurociągów produktowych lub ścian zbiorników.

Separatory membranowe- rurowe
Separatory rurowe także należą do rodziny separatorów 
membranowych typu kołnierzowego. Ponieważ separatory 
są zintegrowane z linią technologiczną, pomiary nie 
są zakłócane przez turbulencje, martwe strefy lub inne 
przeszkody.
Dzięki tej aplikacji nie jest konieczne projektowanie 
specjalnych podłączeń punktów pomiarowych.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Separatory membranowe
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Separatory membranowe 
z przyłączem gwintowym
Separatory membranowe produkowane są z gwintem 
wew. lub zew. i mogą być w prosty sposób montowane na 
istniejących przyłączach. Ze względu na dużą różnorodność 
dostępnych przyłączy procesowych, mogą być zamontowane 
na wielu różnych złączach. Zwykle przyłącza składają się z 
części w kształcie T, które wbudowane są w przewód rurowy, 
lub z gniazd przyspawanych do przewodu rurowego, reaktora 
procesowego lub zbiornika.

Rozmiary 
nominalne: G ¼ … 1½, ¼ … 1½ NPT zew. lub wew.
Opcje: Wersja wg specyfikacji klienta na zapytanie.

990.10
Przyłącze gwintowe

Zastosowanie: Ogólne zastosowania w przemyśle 
przetwórczym

PN: 25, 100 lub 250 bar
Karta katalogowa: DS 99.01

990.31
Obudowa z tworzywa sztucznego, 
wersja skręcana

Zastosowanie: Inżynieria chemiczna z rurociągami z 
tworzywa, galwanizacja, szczególnie do 
ścieków i nawozów rolniczych

Max. ciśnienie 
nominalne: 10 bar
Karta katalogowa: DS 99.02

990.36
Mały separator membranowy ze 
spłukiwaną membraną

Zastosowanie: Szczególnie dla mediów bardzo lepkich i 
krystalizujących

Max. ciśnienie 
nominalne: 600 bar
Karta katalogowa: DS 99.03

990.34
Wersja spawana

Zastosowanie: Budowa maszyn, konstrukcja instalacji 
i aplikacje w przemyśle przetwórczym z 
wysokimi wymaganiami

PN: 160, 400, 600 lub 1000 bar
Karta katalogowa: DS 99.04

990.38
Wersja spawana, ekonomiczna

Zastosowanie: Standardowe aplikacje w przemyśle 
przetwórczym, do mediów agresywnych, 
zanieczyszczonych lub niejednorodnych

Max. ciśnienie 
nominalne: 90 bar
Karta katalogowa: DS 99.05

990.40
Separator membranowy, duża 
objętość robocza, wersja skręcana

Zastosowanie: Do montażu z manometrami ciśnienia 
statycznego lub różnicowego i 
przetwornikami, do niskich zakresów 
ciśnień

Max. ciśnienie 
nominalne: 40 bar
Karta katalogowa: DS 99.06

970.1x
Separator typu sondowego

Zastosowanie: Szczególnie dla mediów ciekłych, 
niejednorodnych, dla ciśnień od 100 bar

Max. ciśnienie 
nominalne: 600 bar
Karta katalogowa: DS 97.01
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Separatory membranowe z 
przyłączem sterylnym
Wiele urządzeń pomiarowych ze względu na budowę nie 
nadaje się do zastosowania w procesach sterylnych. Aby 
sprostać wymaganiom stawianym przyłączom sterylnym, 
stosowane są systemy separatorów membranowych.
Systemy separatorów membranowych są w stanie 
wytrzymać temperaturę pary oczyszczającej pojawiającej 
się w procesach SIP i w ten sposób zapewnić sterylne 
połączenie pomiędzy mierzonym medium a separatorem 
membranowym. Jako standardowy materiał stosowana jest 
stal nierdzewna 316L (1.4435), ale dostępne są także różne 
materiały specjalne.

990.17
Przyłącze DRD

Przyłącze 
procesowe: Przyłącze DRD
Max. ciśnienie 
nominalne: 25 bar
Karta katalogowa: DS 99.39

990.18
Przyłącze mleczarskie wg 
DIN 11851

Przyłącze 
procesowe:

Nakrętka rowkowana/przyłącze 
gwintowane

Max. ciśnienie 
nominalne: 40 lub 25 bar
Karta katalogowa: DS 99.40

990.19
Przyłącze wg normy SMS

Przyłącze 
procesowe:

Nakrętka rowkowana/przyłącze 
gwintowane

Max. ciśnienie 
nominalne: 40 lub 25 bar
Karta katalogowa: DS 99.40

990.24
Przyłącze VARIVENT®

Przyłącze 
procesowe:

Do instalacji w VARINLINE® lub przyłącza 
kołnierzowego

Max. ciśnienie 
nominalne: 25 bar
Karta katalogowa: DS 99.49

990.21
Przyłącze wg normy APV-RJT

Przyłącze 
procesowe: Gwint z nakrętka rowkowaną
Max. ciśnienie 
nominalne: 40 lub 25 bar
Karta katalogowa: DS 99.40

990.20
Przyłącze wg normy IDF

Przyłącze 
procesowe: Gwint z nakrętka rowkowaną
Max. ciśnienie 
nominalne: 40 lub 25 bar
Karta katalogowa: DS 99.40

VARIVENT® i VARINLINE® są zarejestrowanymi markami firmy Tuchenhagen

Kryteria SIP i CIP, które są zasadniczymi wymaganiami w 
aplikacjach higienicznych, spełniane są dzięki zastosowaniu 
separatorów membranowych. Skróty te oznaczają 
sterylizację i czyszczenie części zwilżanych w procesie.
Kombinacja przyrządów pomiarowych z separatorami 
membranowymi z membraną spłukiwaną lub separatorami 
membranowymi rurowymi spełnia najsurowsze wymagania 
dotyczące oprzyrządowania higienicznego i realizuje nawet 
najtrudniejsze zadania pomiarowe. Wersja wg specyfikacji 
klienta na zapytanie.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Separatory membranowe

® ®
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®
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Separatory 
membranowe z 
przyłączem sterylnym

990.22
Tri-clamp

Przyłącze 
procesowe: Tri-clamp, DIN 32676 lub BS4825
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 40 bar (DN 20 … 50)
 ■ 25 bar (od DN 65)

Karta katalogowa: DS 99.41

990.52
Clamp wg DIN 32676

Przyłącze 
procesowe: Clamp
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 40 bar (DN 20 … 50)
 ■ 25 bar (od DN 65)

Karta katalogowa: DS 99.41

990.53
Clamp wg ISO 2852

Przyłącze 
procesowe: Clamp
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 40 bar (DN 20 … 50)
 ■ 25 bar (od DN 65)

Karta katalogowa: DS 99.41

990.50
Przyłącze NEUMO BioConnect®

Przyłącze 
procesowe:

Przyłącze gwintowe lub kołnierzowe 
NEUMO BioConnect®

Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 16 bar (gwint)
 ■ 70 bar (kołnierz)

Karta katalogowa: DS 99.50

990.51
Przyłącze sterylne wg DIN 11864

Przyłącze 
procesowe:

 ■ DIN 11864-1 gwintowe
 ■ DIN 11864-2 kołnierzowe
 ■ DIN 11864-3 zacisk

PN: 16 … 40 bar
Karta katalogowa: DS 99.51

990.60
NEUMO BioControl®

Przyłącze 
procesowe:

Dla montażu z systemem NEUMO 
BioControl®

Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 16 bar (rozmiar 50 ... 80)
 ■ 70 bar (rozmiar 25)

Karta katalogowa: DS 99.55

990.30
Przyłącze do homogenizatorów

Zastosowanie: Homogenizatory
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 600 bar
 ■ 1000 bar
 ■ 1600 bar

Karta katalogowa: DS 99.60

BioControl® i BioConnect® są zarejestrowanymi markami firmy NEUMO

®

® ®

®®®

®
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981.18
Separator membranowy rurowy, 
przyłącze mleczarskie wg DIN 11851

Przyłącze 
procesowe: Gwint
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 40 bar (DN 20 … 40)
 ■ 25 bar (od DN 50)

Karta katalogowa: DS 98.40

981.22
Separator membranowy rurowy, 
Tri-clamp

Przyłącze 
procesowe: Tri-clamp, clamp DIN 32676, ISO 2852
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 40 bar (DN 20 … 40)
 ■ 25 bar (od DN 50)

Karta katalogowa: DS 98.52

981.51
Separator membranowy rurowy, 
przyłącze sterylne

Przyłącze 
procesowe:

 ■ DIN 11864-1 gwintowe
 ■ DIN 11864-2 kołnierzowe
 ■ DIN 11864-3 zacisk

Max. ciśnienie 
nominalne: 16 … 40 bar
Karta katalogowa: DS 98.51

981.50
Separator membranowy rurowy, 
NEUMO BioConnect®

Przyłącze 
procesowe:

Przyłącze gwintowe lub kołnierzowe 
NEUMO BioConnect®

Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 16 bar (gwint)
 ■ 70 bar (kołnierz)

Karta katalogowa: DS 98.50

983.18
Separator membranowy rurowy 
ze zintegrowanym pomiarem 
temperatury, przyłącze mleczarskie 
wg DIN 11851

Przyłącze 
procesowe: DIN 11851 gwintowe
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 40 bar (do DN 50)
 ■ 25 bar (od DN 65)

Karta katalogowa: DS 98.46

983.22
Separator membranowy - rurowy 
ze zintegrowanym przetwornikiem 
temperatury, przyłącze Clamp

Przyłącze 
procesowe: Tri-clamp
Max. ciśnienie 
nominalne:

 ■ 40 bar (do DN 50)
 ■ 25 bar (od DN 65)

Karta katalogowa: DS 98.46

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Separatory membranowe
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HYDRA-gauge

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Zaślepki lub rurowe
 ■ 3/8" … 1 ¼"
 ■ ¼ NPT
 ■ ½ NPT

Zakres pomiarowy: 0 … 2.5 do 0 … 6 bar
Karta katalogowa: SP 99.20

HYDRA-sensor

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Zaślepki lub rurowe
 ■ 3/8" … 1 ¼"
 ■ ¼ NPT
 ■ ½ NPT

Zakres pomiarowy: 0 … 2.5 do 0 … 6 bar
Karta katalogowa: SP 99.21

HYDRA-dry

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Zaślepki lub rurowe
 ■ 3/8" … 1 ¼"
 ■ ¼ NPT
 ■ ½ NPT

Zakres pomiarowy: 0 … 1 do 0 … 6 bar
Karta katalogowa: SP 99.22

Systemy separatorów 
membranowych HYDRA-line

Obrót o 360° Obrót o 360° 

Nasze przyrządy do pomiaru ciśnienia z rodziny HYDRA-
line opracowano we współpracy ze znanymi klientami z 
przemysłu półprzewodnikowego.
Pełna koncepcja produktów została przystosowana do 
specyficznych wymagań sprzętu procesowego oraz sektora 
dystrybucji chemikaliów o ultra-wysokiej czystości (UHP).
Opatentowany system podwójnych membran Hydra 
umożliwia bezpieczne i niezawodne oddzielenie czujnika 
ciśnienia od medium procesowego.

Równocześnie media procesowe rozpraszające, takie jak 
opary HF lub HCI, są uwalniane do środowiska, aby uniknąć 
zafałszowania wyników pomiaru lub zniszczenia elementu 
czujnika.
Wszystkie części zwilżane wykonane są z PFA lub PTFE.
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Akcesoria

BioControl® i BioConnect® są zarejestrowanymi markami firmy NEUMO

910.20
Kołnierz siodłowy

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Do wspawania w rurociąg
 ■ DN 65 … 150
 ■ DN 2 ½" … 6"

Dopuszczalna 
temperatura: Max. 300 °C
Karta katalogowa: AC 91.01

910.19
Kołnierz blokowy

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Do wspawania w rurociąg
 ■ DN 15 … 150

Dopuszczalna 
temperatura: Max. 250 °C
Max. ciśnienie 
nominalne: 195 bar
Karta katalogowa: AC 91.01

910.23
Kołnierz blokowy dla rur z 
płaszczem

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Do wspawania w rurociąg
 ■ DN 15 … 150

Dopuszczalna 
temperatura: Max. 250 °C
Max. ciśnienie 
nominalne: 240 bar
Karta katalogowa: AC 91.01

910.27
Pierścień spłukujący dla kołnierzy 
wg EN 1092-1 i ASME B 16.5

Przyłącze 
procesowe:

 ■ DN 50, 80, 100, 125 lub PN 16 … 100
 ■ DN 2", 3", 4", 5" lub klasa 150 … 600

Max. ciśnienie 
nominalne:

PN 600 bar
Klasa 150 ... 600

Karta katalogowa: AC 91.05

910.60
NEUMO BioControl®

Przyłącze 
procesowe: NEUMO BioControl®
Max. ciśnienie 
nominalne: 16 bar
Karta katalogowa: AC 09.14

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Separatory membranowe
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Termometry rezystancyjne

TR10-A
Wkład pomiarowy

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Karta katalogowa: TE 60.01

TR10-B
Do montażu z osłoną 
termometryczną

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Karta katalogowa: TE 60.02

TR10-C
Przyłącze gwintowe z osłoną 
termometryczną

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Przyłącze gwintowe
Karta katalogowa: TE 60.03

TR10-D
Przyłącze gwintowe, wersja 
miniaturowa

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +500 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Przyłącze gwintowe
Karta katalogowa: TE 60.04

TR10-F
Termometr rezystancyjny z 
przyłączem kołnierzowym i z 
osłoną termometryczną

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Kołnierz
Karta katalogowa: TE 60.06

TR10-H
Bez osłony termometrycznej

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia:

2-, 3- i 4-przewodowy

Przyłącze 
procesowe:

Przyłącze gwintowe

Karta katalogowa: TE 60.08
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TR10-J
Z przyłączem gwintowym, z 
perforowaną osłoną termometryczną

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Przyłącze gwintowe
Karta katalogowa: TE 60.10

TR10-K
Wkład pomiarowy, do montażu z 
TR10-L

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Karta katalogowa: TE 60.11

TR10-L
W obudowie ognioodpornej, do 
montażu z osłoną termometryczną

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Karta katalogowa: TE 60.12

TR12-B
Procesowy termometr 
rezystancyjny, do montażu z 
osłoną termometryczną

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Opcja: Ex i, Ex d
Karta katalogowa: TE 60.17

TR12-M
Procesowy termometr 
rezystancyjny, wersja podstawowa

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Opcja: Ex i, Ex d
Karta katalogowa: TE 60.17

TR30
Wersja kompaktowa

Element sensora: 1 x Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Wyjście: Pt100, 4 … 20 mA, 0 … 10 V
Karta katalogowa: TE 60.30

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektryczne urządzenia do 
pomiaru temperatury
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Termometry 
rezystancyjne

TR31
Wersja miniaturowa

Element sensora: 1 x Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Wyjście: Pt100,  20 mA
Karta katalogowa: TE 60.31

TR33
Wersja miniaturowa

Element sensora: 1 x Pt100, 1 x Pt1000
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Wyjście: Pt100, Pt1000, 4 … 20 mA
Karta katalogowa: TE 60.33

TR40
Kablowy termometr rezystancyjny

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przewód: PVC, silikon, PTFE
Karta katalogowa: TE 60.40

TR50
Powierzchniowy termometr 
rezystancyjny

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Montaż powierzchniowy
Karta katalogowa: TE 60.50

TR53
Bagnetowy termometr 
rezystancyjny

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +400 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Bagnetowe
Karta katalogowa: TE 60.53

TR55
Z końcówką sprężynową

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +450 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Złącze zaciskowe
Karta katalogowa: TE 60.55
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TR75
DiwiTherm® z wyświetlaczem 
cyfrowym

Zakres pomiarowy:  ■ -50 … +450 °C
 ■ -50 … +199.9 °C

Zasilanie: Bateryjne
Karta katalogowa: TE 60.75

TR81
Do pomiaru temperatury spalin

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Osłona 
termometryczna: Metalowa
Karta katalogowa: TE 60.81

TSD-30
Elektroniczny przełącznik 
temperatury

Element sensora: Pt1000
Zakres pomiarowy: -20 … +80 °C
Wyjście 
przełączające:

1 lub 2 (PNP lub NPN), wyjście analogowe 
(opcja)

Karta katalogowa: TE 67.03

TR60
Termometry rezystancyjne do 
zastosowań na zewnątrz i wewnątrz

Element sensora: 1 x Pt100, 2 x Pt100
Zakres pomiarowy: -40 … +80 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Przyłącze 
procesowe: Montaż ścienny
Karta katalogowa: TE 60.60

TF-LCD
Termometr cyfrowy o długiej 
żywotności

Zakres pomiarowy: -40 … +120 °C
Specjalne 
właściwości:

 ■ Odporny na przenikanie wilgoci
 ■ Zasilany bateryjnie lub słonecznie
 ■ Bardzo długa żywotność

Karta katalogowa: TE 85.01

Termometry rezystancyjne, 
przełączniki temperatury

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektryczne urządzenia do 
pomiaru temperatury

LSD-30

PSD-30



52

Termometry rezystancyjne

TF45
Termometr kablowy OEM z 
przewodem przyłączeniowym

Zakres pomiarowy: -50 … +260 °C
Element pomiarowy: Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
Specjalne 
właściwości:

 ■ Przewód łączący z PVC, silikonu, PTFE
 ■ Pojedynczy lub podwójny element 
sensora

  ■ Osłony termometryczne ze stali 
nierdzewnej

Karta katalogowa: TE 67.15

TF44
Opaskowy czujnik temperatury z 
przewodem przyłączeniowym

Zakres pomiarowy: -50 … +200 °C
Element pomiarowy: Pt100, Pt1000, NTC
Specjalne 
właściwości:

 ■ Przewód łączący z PCV, silikonu
 ■ Osłona termometryczna z aluminium
 ■ Montaż na rurze

Karta katalogowa: TE 67.14

TF40
Kanałowy czujnik temperatury

Zakres pomiarowy: -50 … +200 °C
Element pomiarowy: Pt100, Pt1000, NTC
Specjalne 
właściwości:

 ■ Niewielka obudowa, odporność na 
promieniowanie UV

 ■ Ochrona przed pyłem i strumieniem 
wody IP 65

 ■ Kołnierz montażowy z tworzywa
Karta katalogowa: TE 67.16

TF41
Czujnik temperatury otoczenia

Zakres pomiarowy: -40 … +100 °C
Element pomiarowy: Pt100, Pt1000, NTC
Specjalne 
właściwości:

 ■ Niewielka obudowa, odporność na 
promieniowanie UV

 ■ Ochrona przed pyłem i strumieniem 
wody IP 65

 ■ Zaciskowa osłona przeciwsłoneczna
Karta katalogowa: TE 67.17

TF35
Termometr OEM do wkręcenia z 
wtyczką

Zakres pomiarowy: -50 … +300 °C
Element pomiarowy: Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
Specjalne 
właściwości:

 ■ Kompaktowa budowa
 ■ Wysoka odporność na wibracje
 ■ Wtyczka dla przyłącza elektrycznego

Karta katalogowa: TE 67.10



53

Termometry 
rezystancyjne 
do zastosowań 
sterylnych

TR20
Ze spłukiwaną membraną

Element sensora: Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Sposób 
podłączenia: 2-, 3- i 4-przewodowy
Karta katalogowa: TE 60.20

TR22-B
Do spawania orbitalnego

Element sensora: Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Podłączenie 
do osłony 
termometrycznej: Wymienny M24
Karta katalogowa: TE 60.23

TR25
Rurowy termometr rezystancyjny

Element sensora: Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Sposób 
podłączenia: 3- lub 4-przewodowy
Karta katalogowa: TE 60.25

TR22-A
Z przyłączem kołnierzowym

Element sensora: Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Podłączenie 
do osłony 
termometrycznej: Wymienny M24
Karta katalogowa: TE 60.22

TR21-A
Wersja miniaturowa z przyłączem 
kołnierzowym

Element sensora: Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Wyjście: Pt100, 4 … 20 mA
Podłączenie 
do osłony 
termometrycznej: Wymienny G ⅜"
Karta katalogowa: TE 60.26

TR21-B
Wersja miniaturowa do spawania 
orbitalnego

Element sensora: Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Wyjście: Pt100, 4 … 20 mA
Podłączenie 
do osłony 
termometrycznej: Wymienny G ⅜"
Karta katalogowa: TE 60.27

TR21-C
Wersja miniaturowa ze spawanym 
kołnierzem

Element sensora: Pt100
Zakres pomiarowy: -50 … +250 °C
Wyjście: Pt100, 4 … 20 mA
Podłączenie 
do osłony 
termometrycznej: Spawane
Karta katalogowa: TE 60.28

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektryczne urządzenia do 
pomiaru temperatury
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Termopary

TC10-A
Wkład pomiarowy

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Karta katalogowa: TE 65.01

TC10-B
Do montażu z osłoną 
termometryczną

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Karta katalogowa: TE 65.02

TC10-C
Przyłącze gwintowe z osłoną 
termometryczną

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Przyłącze 
procesowe: Przyłącze gwintowe
Karta katalogowa: TE 65.03

TC10-D
Przyłącze gwintowe, wersja 
miniaturowa

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Przyłącze 
procesowe: Przyłącze gwintowe
Karta katalogowa: TE 65.04

TC10-F
Termopara z przyłączem kołnierzo-
wym i z osłoną termometryczną

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +600 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Przyłącze 
procesowe: Kołnierz
Karta katalogowa: TE 65.06

TC10-H
Bez osłony termometrycznej

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Przyłącze 
procesowe: Przyłącze gwintowe
Karta katalogowa: TE 65.08
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TC10-K
Wkład pomiarowy, do montażu z 
TC10-L

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Karta katalogowa: TE 65.11

TC10-L
W obudowie ognioodpornej, do 
montażu z osłoną termometryczną

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Karta katalogowa: TE 65.12

TC12-B
Termopara procesowa, do montażu 
z osłoną termometryczną

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Opcja: Ex i, Ex d
Karta katalogowa: TE 65.17

TC12-M
Termopara procesowa, moduł 
podstawowy

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Opcja: Ex i, Ex d
Karta katalogowa: TE 65.17

TC40
Termopara kablowa

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1260 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Przewód: PVC, silikon, PTFE, włókno szklane
Karta katalogowa: TE 65.40

TC46
Termopara na wysokie temperatury

Element sensora: Typ J lub K
Zakres pomiarowy: -25 … +400 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Specjalne 
właściwości:

 ■ Średnica sensora 0.5 ... 3.0 mm
 ■ Plastikowe formowane przejście

Karta katalogowa: TE 65.46

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektryczne urządzenia do 
pomiaru temperatury
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Termopary

TC53
Termopara bagnetowa

Element sensora: Typ J, K, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Specjalne 
właściwości:

 ■ Pojedyncza lub podwójna termopara
 ■ Wersja z ochroną przeciwwybuchową Ex 
i (opcjonalnie)

TC50
Termopara powierzchniowa

Element sensora: Typ K, J, E, N lub T
Zakres pomiarowy: -200 … +400 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Przyłącze 
procesowe: Montaż powierzchniowy
Karta katalogowa: TE 65.50

TC47
Termopara dla przemysłu tworzyw 
sztucznych

Zakres pomiarowy: -25 … +400 °C
Element pomiarowy: Typ J, lub K
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Specjalne 
właściwości:

 ■ Różne przyłącza procesowe
 ■ Kabel połączeniowy z włókna szklanego 
Kapton

Karta katalogowa: TE 67.20

TC59-V
Termopara powierzchniowa, V-PAD

Element sensora: Typ K lub N
Zakres pomiarowy: 0 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Nieizolowany
Przyłącze 
procesowe: V-PAD do przyspawania
Karta katalogowa: TE 65.59

TC80
Wersja na wysokie temperatury wg 
EN 50446

Element sensora: Typ S, R, B, K, N lub J
Zakres pomiarowy: -200 … +1600 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany
Przyłącze 
procesowe: Kołnierzowe przyłącze przesuwne
Karta katalogowa: TE 65.80

TC81
Do pomiaru temperatury spalin

Element sensora: Typ K, N lub J
Zakres pomiarowy: -200 … +1200 °C
Punkt pomiarowy: Izolowany lub nieizolowany
Przyłącze 
procesowe: Kołnierzowe przyłącze przesuwne
Karta katalogowa: TE 65.81
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Przetworniki 
temperatury

T19
Przetwornik analogowy, 
2-przewodowy, 4 ... 20 mA

Wejście: Pt100
Dokładność: < 0.5 %
Wyjście: 4 … 20 mA
Specjalne 
właściwości: Szybkie przetwarzanie sygnału
Karta katalogowa: TE 19.03

T91
Przetwornik analogowy 
3-przewodowy, 0 … 10 V

Wejście: Termometry rezystancyjne, termopary
Dokładność: < 0.5 lub < 1 %
Wyjście: 0 … 10 V, 0 … 5 V
Specjalne 
właściwości: Stały zakres pomiarowy
Karta katalogowa: TE 91.01, TE 91.02

T24
Analogowy przetwornik 
programowalny

Wejście: Pt100
Dokładność: < 0.2 %
Wyjście: 4 … 20 mA
Specjalne 
właściwości: Konfiguracja przez PC
Karta katalogowa: TE 24.01

T12
Uniwersalny, programowalny 
przetwornik cyfrowy

Wejście: Termometry rezystancyjne, termopary
Dokładność: < 0.2 %
Wyjście: 4 … 20 mA
Specjalne 
właściwości: Konfiguracja przez PC
Karta katalogowa: TE 12.03

T32
Przetwornik temperatury z HART®

Wejście: Termometry rezystancyjne, termopary, 
potencjometry

Dokładność: < 0.1 %
Wyjście: 4 … 20 mA, protokołem HART®

Specjalne 
właściwości:

Certyfikat TÜV dla wersji SIL
(full Assessment)

Karta katalogowa: TE 32.04

T53
Przetwornik temperatury z 
FOUNDATION™ Fieldbus i 
PROFIBUS® PA

Wejście: Termometry rezystancyjne, termopary
Dokładność: < 0.1 %
Specjalne 
właściwości: Konfiguracja przez PC
Karta katalogowa: TE 53.01

TIF50, TIF52
Przetwornik temperatury HART® w 
obudowie polowej

Wejście: Termometry rezystancyjne, termopary, 
potencjometry

Dokładność: < 0.1 %
Wyjście: 4 … 20 mA, protokołem HART®

Specjalne 
właściwości: Konfiguracja przez PC
Karta katalogowa: TE 62.01

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektryczne urządzenia do 
pomiaru temperatury
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Wyświetlacze cyfrowe

DI15
Do montażu panelowego, 
48 x 24 mm

Wejście: Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i standardowych 
sygnałów

Wyjście alarmowe: 2 kontakty elektryczne
Zasilanie: DC 9 … 28 V
Karta katalogowa: AC 80.01

DI25
Do montażu panelowego, 
96 x 48 mm

Wejście: Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i standardowych 
sygnałów

Wyjście alarmowe:  ■ 3 przekaźniki
 ■ 2 przekaźniki dla urządzeń ze 
zintegrowanym przetwornikiem zasilanie 
DC 24 V

Zasilanie:  ■ AC 100 … 240 V
 ■ AC/DC 24 V

Specjalne 
właściwości:

Analogowy sygnał wyjściowy

Karta katalogowa: AC 08.02

DI35
Do montażu panelowego, 
96 x 48 mm

Wejście:  ■ Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i 
standardowych sygnałów

 ■ Alternatywnie podwójne wejście 
dla standardowych sygnałów z 
funkcją kalkulacji (+ - x /) dla dwóch 
przetworników

Wyjście alarmowe 
(opcjonalnie):

 ■ 2 przekaźniki
 ■ 4 przekaźniki

Zasilanie:  ■ AC 230 V
 ■ AC 115 V lub DC 24 V

Karta katalogowa: AC 80.03

DIH10
Główka przyłączeniowa z 
cyfrowym wyświetlaczem

Wejście: 4 … 20 mA
Zasilanie: Z pętli prądowej 4 ... 20 mA
Karta katalogowa: AC 80.11

DIH50, DIH52
Dla pętli prądowych z 
komunikatorem HART®

Wymiary: 150 x 127 x 127 mm
Obudowa: Aluminium, stal nierdzewna
Specjalne 
właściwości:

 ■ Regulacja zakresu wskazań i jednostki 
poprzez HART®

 ■ Dodatkowo, model DIH52 jest 
odpowiedni dla pracy wielopunktowej i z 
funkcją local master

Aprobata:  ■ Iskrobezpieczny wg ATEX
 ■ Obudowa ognioszczelna

Karta katalogowa: AC 80.10
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Kontrolery temperatury

CS4M, CS4S
Do montażu panelowego, 
48 x 24 mm, 48 x 48 mm

Wejście: Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i standardowych 
sygnałów

Charakterystyka 
kontrolna: PID, PI, PD, P, ON/OFF (konfigurowalne)
Wyjście kontrolne: Przekaźnik lub poziom logiczny DC 0/12 

V dla 3 punktów kontrolnych do kontroli 
elektrycznych przekaźników (SSR) lub 
prądowych sygnałów analogowych 
4 … 20 mA

Zasilanie:  ■ AC 100 … 240 V
 ■ AC/DC 24 V

Karta katalogowa: AC 85.06, AC 85.02

CS4H, CS4L
Do montażu panelowego, 
48 x 96 mm, 96 x 96 mm

Wejście: Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i standardowych 
sygnałów

Charakterystyka 
kontrolna: PID, PI, PD, P, ON/OFF (konfigurowalne)
Wyjście kontrolne: Przekaźnik lub poziom logiczny DC 0/12 

V dla 3 punktów kontrolnych do kontroli 
elektrycznych przekaźników (SSR) lub 
prądowych sygnałów analogowych 
4 … 20 mA

Zasilanie:  ■ AC 100 … 240 V
 ■ AC/DC 24 V

Karta katalogowa: AC 85.03, AC 85.04

CS4R
Do montażu szynowego, 
22.5 x 75 mm

Wejście: Wielofunkcyjne wejście dla termometrów 
rezystancyjnych, termopar i standardowych 
sygnałów

Charakterystyka 
kontrolna: PID, PI, PD, P, ON/OFF (konfigurowalne)
Wyjście kontrolne: Przekaźnik lub poziom logiczny DC 0/12 

V do kontroli przekaźników elektrycznych 
(SSR) lub analogowy sygnał prądowy 
4 … 20 mA

Zasilanie:  ■ AC 100 … 240 V
 ■ AC/DC 24 V

Karta katalogowa: AC 85.05

SC64
Do montażu panelowego, 
64 mm, okrągły

Wejście: Pt100 lub PTC
Charakterystyka 
kontrolna: Prosty 2-punktowy kontroler
Wyjście kontrolne: Wyjście przełączające przekaźnika 

16 A, 250 V
Zasilanie:  ■ AC 230 V

 ■ AC 12 … 24 V lub DC 16 … 32 V
Karta katalogowa: AC 85.25

SC58
Do montażu panelowego, 
62 x 28 mm

Wejście: Pt100 lub PTC
Charakterystyka 
kontrolna: Prosty 2-punktowy kontroler
Wyjście kontrolne: Wyjście przełączające przekaźnika 

12 A, 250 V
Zasilanie:  ■ AC 230 V

 ■ AC 12 … 24 V lub DC 16 … 32 V
Karta katalogowa: AC 85.24

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Elektryczne urządzenia do 
pomiaru temperatury
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54
Termometr bimetaliczny 
Twin-Temp z Pt100

Rozmiar nominalny: 63, 80, 100, 160 mm
Zakres skali: -30 … +50 do 0 … 250 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Płynne wypełnienie do max. 250 °C 

(obudowa i czujnik)
Karta katalogowa: TV 15.01

Przyrządy do pomiaru temperatury z 
elektrycznym sygnałem wyjściowym

75
Termometr gazowy, odporny na 
wibracje, z termoelementem

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: 50 … 600 do 50 … 700 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Płynne wypełnienie (obudowa)
Karta katalogowa: TV 17.02

 

76
Termometr gazowy z Pt100

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: -80 … +60 do 0 … 300 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja:  ■ Kapilara

 ■ Płynne wypełnienie (obudowa)
 ■ Z urządzeniem kontaktowym

Karta katalogowa: TV 17.01

TGT70
intelliTHERM® termometr 
rozszerzalnościowy

Rozmiar nominalny: 63, 100 mm
Zakres skali: -40 … +60 do 0 … 250 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja:  ■ Kapilara

 ■ Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA lub  
0.5 ... 4.5 V

 ■ Inne typy przyłączy
Karta katalogowa: TV 18.01

TGT73
intelliTHERM® termometr gazowy

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: -200 … +100 do 0 … 700 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja:  ■ Kapilara

 ■ Płynne wypełnienie (obudowa)
 ■ Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA lub  
0 ... 10 V

Karta katalogowa: TV 17.10
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Przyrządy do 
pomiaru temperatury 
z urządzeniami 
kontaktowymi

73 z 8xx
Termometr gazowy, wersja 
ze stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160, 144 x 144 mm
Zakres skali: -80 … +60 do 0 … 700 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja:  ■ Kapilara

 ■ Płynne wypełnienie (obudowa)
Karta katalogowa: TV 27.01

55 z 8xx
Termometr bimetaliczny, wersja ze 
stali nierdzewnej

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: -70 … +30 do 0 … 600 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Płynne wypełnienie do max. 250 °C 

(obudowa i czujnik)
Karta katalogowa: TV 25.01

74 z 8xx
Termometr gazowy, do 
zastosowań sterylnych

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: -30 … +50 do 0 … 160 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna 1.4435
Opcja:  ■ Części zwilżane z elektropolerowaną 

powierzchnią
 ■ Płynne wypełnienie (obudowa)

Karta katalogowa: TV 27.02

70 z 8xx
Termometr rozszerzalnościowy 
z mikrostykami

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: -60 … +40 do 0 … 250 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Różne wersje kontaktów
Karta katalogowa: TV 28.01

SC15
Termometr rozszerzalnościowy 
z mikrostykami, mechaniczny 
regulator temperatury

Rozmiar nominalny: 60, 80, 100 mm
Zakres skali: -100 … +400 °C
Części zwilżane: Stop miedzi
Opcja:  ■ Obudowa kwadratowa

 ■ Wersja ze stali, różne wersje kontaktów
Karta katalogowa: TV 28.02

SW15
Termometr rozszerzalnościowy 
z mikrostykami, urządzenie 
alarmowe bezpiecznej temperatury

Rozmiar nominalny: 60, 80 mm
Zakres skali: 0 … 400 °C
Części zwilżane: Stop miedzi
Opcja:  ■ Obudowa kwadratowa

 ■ Wersja ze stali
Karta katalogowa: TV 28.04

SB15
Termometr rozszerzalnościowy 
z mikrostykami, bezpieczny 
ogranicznik temperatury

Rozmiar nominalny: 60, 80 mm
Zakres skali: 0 … 400 °C
Części zwilżane: Stop miedzi
Opcja:  ■ Obudowa kwadratowa

 ■ Wersja ze stali
Karta katalogowa: TV 28.03

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru temperatury

®
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Nasze wysokiej jakości przełączniki temperatury o odpornej 
konstrukcji ze stali nierdzewnej zostały stworzone specjalnie 
do zastosowań krytycznych. Posiadają certyfikat SIL-2 wg 
IEC 61508 do bezpiecznych zastosowań (SIS). Przełączniki 
są odporne nawet na skrajne warunki środowiskowe i mogą 
być dostarczone z opcjonalnym sprzętem do specjalnych 
zastosowań w instalacjach zewnętrznych, tropikalnych 
czy amoniakalnych zgodnych z NACE. Stopień ochrony 
elektrycznej wynosi przynajmniej IP 65; co do ochrony przed 
zapłonem, dostępne są warianty Ex-ia i Ex-d.

Aby zapewnić możliwie elastyczne zastosowania, 
przełączniki temperatury zaopatrzone są w mikroprzełączniki 
umożliwiające bezpośrednie przełączanie napięcia 
elektrycznego, nawet do 15 A/AC 220 V.
Mikroprzełączniki wypełnione gazem ochronnym ze stykami 
powlekanymi złotem nadają się do niższych wartości 
znamionowych, które są stosowane np. w przypadku 
bezpośredniego połączenia PLC (programowalny sterownik 
logiczny). Kapilara może być wykonana o długości od 2 do 
10 metrów lub jako montaż bezpośredni. Chroniona jest 
spiralnym zbrojeniem ze stali nierdzewnej.
Wszystkie przełączniki temperatury posiadają aprobatę 
GOST®.

Mechaniczne przełączniki 
temperatury

TXS, TXA
Mini przełączniki 
temperatury

Zakres nastawy: -15 … +20 do +180 … +250 °C
Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Styki: 1 x SPDT
Zasilanie: 5A/AC 220 V - 5A/DC 24 V
Karta katalogowa: TV 31.70, TV 31.72 (Ex)

TCS, TCA
Kompaktowe przełączniki 
temperatury

Zakres nastawy: -30 … +10 do +160 … +250 °C
Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Styki: 1 x SPDT lub 1 x DPDT
Zasilanie: 15A/AC 220 V - 2A/DC 24 V
Karta katalogowa: TV 31.64, TV 31.65 (Ex)

TWG, TAG
Wersja na wysokie 
obciążenia

Zakres nastawy: -30 … +70 do 0 … 600 °C
Ochrona 
przeciwwybuchowa: Ex-ia lub Ex-d
Styki: 1 lub 2 SPDT
Zasilanie: 15A/AC 220 V - 2A/DC 24 V
Karta katalogowa: TV 31.60, TV 31.61 (Ex)

TFS35
Bimetaliczne przełączniki 
temperatury

Temperatura 
przełączania: 50 ... 200 °C, stała
Specjalne 
właściwości:

 ■ Kompaktowa budowa
 ■ Automatyczny reset
 ■ Nie jest konieczna kapilara

Karta katalogowa: TV 35.01
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Akcesoria 910.1x
Uszczelki

Zastosowanie: Do uszczelnienia przyłączy
Karta katalogowa: AC 09.08

910.16
Wspornik montażowy

Zastosowanie: Do montażu przyrządów pomiarowych
Karta katalogowa: AC 09.07

905.1x
Przekaźnik ochronny do 
kontaktów 821

Zastosowanie: Do optymalnej ochrony urządzenia 
kontaktowego i wysokiego bezpieczeństwa

Karta katalogowa: AC 08.01

904.xx
Jednostka kontrolna do kontaktów 
indukcyjnych

Zastosowanie: Do pracy urządzeń pomiarowych z 
kontaktem indukcyjnym

Karta katalogowa: AC 08.01

Złącze zaciskowe 
przesuwne

Zastosowanie: Odpowiedni do termometrów z czujnikiem 
gładkim (forma budowy złącza 1)

Materiał: Stal nierdzewna
Warunki pracy: Max. 600 °C

Wersja z podwójnym 
nyplem

Zastosowanie: Odpowiedni do termometrów z nakrętką 
(forma budowy złącza 3)

Materiał: Stal nierdzewna
Warunki pracy: Max. 600 °C

Szyjka przedłużeniowa

Materiał: Stal nierdzewna
Warunki pracy:

Max. 600 °C

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Mechatroniczne urządzenia do 
pomiaru temperatury
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Termometry bimetaliczne

50
Wersja standardowa

Rozmiar nominalny: 63, 80, 100, 160 mm
Zakres skali: -30 … +200 °C
Dopuszczalne ciśnienie 
robocze przy osłonie 
termometrycznej/czujniku: Max. 6 bar
Części zwilżane: Stop miedzi
Karta katalogowa: TM 50.03

 

52
Wersja przemysłowa, tylna lub 
radialna

Rozmiar nominalny: 25, 33, 40, 50, 63, 80, 
100, 160 mm

Zakres skali: -30 … +50 do 0 … +500 °C
Dopuszczalne ciśnienie 
robocze przy osłonie 
termometrycznej/czujniku: Max. 25 bar
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Karta katalogowa: TM 52.01

46
Ciepłownictwo przemysłowe

Rozmiar nominalny: 50, 63, 80, 100 mm
Zakres skali: 0 … 120 °C
Dopuszczalne ciśnienie 
robocze przy osłonie 
termometrycznej/czujniku: Max. 6 bar
Części zwilżane: Stop miedzi
Karta katalogowa: TM 46.02

48
Dla chłodnictwa i klimatyzacji

Rozmiar nominalny: 63, 80, 100, 160 mm
Zakres skali: -30 … +120 °C
Części zwilżane: Stop miedzi
Karta katalogowa: TM 48.01
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53
Wersja przemysłowa, tylna, 
regulowana obudowa i czujnik

Rozmiar nominalny: 3", 5"
Zakres skali: -70 … +70 do 0 … +600 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Płynne wypełnienie do max. 250 °C 

(obudowa i czujnik)
Karta katalogowa: TM 53.01

54
Wersja przemysłowa, tylna lub 
radialna, regulowany czujnik i 
podzielnia

Rozmiar nominalny: 63, 80, 100, 160 mm
Zakres skali: -70 … +70 do 0 … +600 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Płynne wypełnienie do max. 250 °C 

(obudowa i czujnik)
Karta katalogowa: TM 54.01

55
Wersja ze stali nierdzewnej, tylna 
lub radialna, regulowany czujnik i 
podzielnia

Rozmiar nominalny: 63, 100, 160 mm
Zakres skali: -70 … +70 °C do 0 … +600 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Płynne wypełnienie do max. 250 °C 

(obudowa i czujnik)
Karta katalogowa: TM 55.01

Mechaniczne urządzenia do 
pomiaru temperatury

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

GL
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Termometry gazowe

R73, S73, A73
Tylne lub radialne, regulowany 
czujnik i podzielnia

Rozmiar nominalny: 100, 160 mm
Zakres skali: -200 … +50 do 0 … +700 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja:  ■ Płynne wypełnienie (obudowa)

 ■ Montaż bezinwazyjny
Karta katalogowa: TM 73.01

Q73, F73
Z kapilarą

Rozmiar nominalny: 100, 160, 144 x 144 mm
Zakres skali: -200 … +50 do 0 … +700 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja:  ■ Kapilara zbrojona lub powlekana 

(pokrycie PVC)
 ■ Płynne wypełnienie (obudowa)
 ■ Montaż bezinwazyjny

Karta katalogowa: TM 73.01

74
Dla procesów sterylnych

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali:  ■ 0 … 120 lub 0 … 160 °C

 ■ -20 … +100 i -30 … +50 °C 
Części zwilżane: Stal nierdzewna 1.4435
Opcja:  ■ Płynne wypełnienie (obudowa)

 ■ Części zwilżane z elektropolerowaną 
powierzchnią

Karta katalogowa: TM 74.01

75
Bardzo odporny na wibracje

Rozmiar nominalny: 100 mm
Zakres skali: 0 … +700 lub -50 … +650 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja: Różne szyjki przedłużeniowe i długości 

zanurzenia
Karta katalogowa: TM 75.01

®
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Termometry rozszerzalnościowe

Produkty specjalne, 
formy budowy złącza

70
Wersja o wysokiej jakości

Rozmiar nominalny: 63, 100, 160 mm
Zakres skali: -60 … +400 °C
Części zwilżane: Stal nierdzewna
Opcja:  ■ Płynne wypełnienie (obudowa)

 ■ Klasa dokładności 1
 ■ Z mikroprzełącznikiem

Karta katalogowa: TM 81.01

IFC
Wersja standardowa

Rozmiar nominalny: 60, 80, 100 mm
Zakres skali: -100 … +400 °C
Części zwilżane: Stop miedzi
Opcja:  ■ Obudowa kwadratowa

 ■ Inne materiały obudowy
 ■ Z mikroprzełącznikiem

Karta katalogowa: TM 80.01

32
Termometr maszynowy, forma V

Rozmiar nominalny: 110, 150, 200 mm
Zakres skali: -30 … +200 °C
Części zwilżane: Stop miedzi
Opcja:  ■ Podwójna skala °F/°C

 ■ Inne typy przyłączy
Karta katalogowa: TM 32.02

Złącze zaciskowe 
przesuwne

Zastosowanie: Odpowiedni do termometrów z czujnikiem 
gładkim (forma budowy złącza 1)

Materiał: Stal nierdzewna
Zakres roboczy: Max. 600 °C

Wersja z podwójnym 
nyplem

Zastosowanie: Odpowiedni do termometrów z nakrętką 
(forma budowy złącza 3)

Materiał: Stal nierdzewna
Zakres roboczy: Max. 600 °C

Szyjka przedłużeniowa

Materiał: Stal nierdzewna
Zakres roboczy: Max. 600 °C

TF58, TF59
Wersja standardowa

Rozmiar nominalny: 58 x 25 mm, 62 x 11 mm
Zakres skali: -50 … 250 °C
Części zwilżane: Stop miedzi
Opcja:  ■ Konstrukcja pionowa

 ■ Zakresy specjalne
 ■ Inne materiały obudowy

Karta katalogowa: TM 80.02

Mechaniczne urządzenia do 
pomiaru temperatury

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Osłony termometryczne

TW10
Z przyłączem kołnierzowym 
(jednoczęściowa)

Forma osłony 
termometrycznej: Zwężana, prosta lub stopniowana
Szerokość 
nominalna: ASME 1 … 4 cale DIN/EN DN 25 … 100
Ciśnienie: ASME do 2500 psig (DIN/EN do PN 100)
Karta katalogowa: TW 95.10, TW 95.11, TW 95.12

TW15
Z przyłączem gwintowym 
(jednoczęściowa)

Forma osłony 
termometrycznej: Zwężana, prosta lub stopniowana
Wykonanie główki: Sześciokątna, okrągła pod klucz 

sześciokątny lub okrągła pod klucz płaski
Przyłącze 
procesowe: ½, ¾ lub 1 NPT
Karta katalogowa: TW 95.15

TW20
Do wspawania 
(jednoczęściowa)

Forma osłony 
termometrycznej: Zwężana, prosta lub stopniowana
Wymiary spawu: 1.050, 1.315 lub 1.900 cali (26.7, 33.4 lub 

48.3 mm)
Ciśnienie: 3000 lub 6000 psig
Karta katalogowa: TW 95.20

TW22
Wieloczęściowa z przyłączem 
kołnierzowym do aplikacji 
sterylnych

Przyłącze sterylne:  ■ DIN 11851
 ■ DIN 32676
 ■ Tri-clamp
 ■ VARIVENT®

 ■ BioControl®
Materiał osłony 
termometrycznej: Stal nierdzewna 1.4435
Karta katalogowa: TW 95.22

TW25
Do wspawania (jednoczęściowa)

Forma osłony 
termometrycznej: Zwężana, prosta lub stopniowana
Średnica główki: Do 2 cali (50.8 mm)
Karta katalogowa: TW 95.25

TW30
Vanstone (jednoczęściowa)

Forma osłony 
termometrycznej: Zwężana, prosta lub stopniowana
Szerokość 
nominalna: ASME 1, 1½ lub 2 cale
Ciśnienie: ASME do 2500 psig
Karta katalogowa: TW 95.30

VARIVENT® jest zarejestrowaną marką firmy GEA Tuchenhagen
BioControl® jest zarejestrowaną marką firmy NEUMO

®
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TW35
Gwintowana (wieloczęściowa) 
(DIN 43772 forma 2, 2G, 3, 3G)

Forma osłony 
termometrycznej: Forma 2, 2G, 3 lub 3G
Materiał: Stal nierdzewna
Przyłącze do 
urządzenia: M24 x 1.5 ruchome
Karta katalogowa: TW 95.35

TW40
Kołnierzowa (wieloczęściowa) 
(DIN 43772 forma 2F, 3F)

Forma osłony 
termometrycznej: Forma 2F lub 3F
Szerokość 
nominalna: DIN/EN DN 25 … 50 ASME 1 … 2 cale
Ciśnienie: DIN/EN do PN 100 (ASME do 1500 psig)
Karta katalogowa: TW 95.40

TW45
Gwintowana (wieloczęściowa, 
DIN 43772 forma 5, 8)

Forma osłony 
termometrycznej: Forma 5 lub 8
Materiał: Stal nierdzewna lub stop miedzi
Karta katalogowa: TW 95.45

TW50
Do wkręcania (jednoczęściowa, 
DIN 43772 forma 6, 7, 9)

Forma osłony 
termometrycznej: Forma 6, 7 lub 9
Karta katalogowa: TW 95.50

TW55
Do wspawania lub z przyłączem 
kołnierzowym (jednoczęściowa, 
DIN 43772 forma 4, 4F)

Forma osłony 
termometrycznej: Forma 4 lub 4F
Szerokość 
nominalna: DIN/EN DN 25 … 50 ASME 1 … 2 cale
Ciśnienie: DIN/EN do PN 100 (ASME do 2500 psig)
Karta katalogowa: TW 95.55

TW61
Do spawania orbitalnego do 
zastosowań sterylnych

Standard rury: DIN 11866 seria A, B, C
Materiał: Stal nierdzewna 1.4435
Karta katalogowa: TW 95.61

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Osłony termometryczne

®
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Zalety
 � Prosta i wytrzymała konstrukcja
 � Poziom cieczy wyświetlany proporcjonalnie do objętości 

lub wysokości
 � Komora odporna na ciśnienie oraz stanowi przegrodę 

pomiędzy komorą a sprzętem pomiarowym/ 
wyświetlaczem

 � Szerokie spektrum zastosowania dzięki indywidualnej 
konstrukcji i materiałom odpornym na korozję

 � Zakres pomiarowy od próżni do 420 bar
 � Zakres temperatury do 450 °C
 � Gęstość ≥ 400 kg/m³
 � Wersja z ochroną przeciwwybuchową
 � Wskazanie i pomiar ogólnego poziomu ∆ gęstość 

≥ 100 kg/m³

Opcje
Opcjonalnie do przyrządów pomiarowych poziomu typu 
 Bypass mogą być montowane następujące urządzenia, 
dostarczając dodatkowe funkcjonalności:

Czujniki poziomu
Czujniki stosowane są do stałego monitorowania i 
rejestrowania poziomu cieczy w zbiornikach. Przetwornik 
przekształca wartość oporności czujników poziomu na 
standaryzowany sygnał analogowy proporcjonalny do 
wysokości poziomu cieczy. Dwuprzewodowe, montowane 
na głowicy, programowalne przetworniki 4 … 20 mA, 
dostępne są w wersji z protokołem HART®, PROFIBUS® 
PA oraz magistralą fieldbus FOUNDATION™.

Przełączniki magnetyczne
Służą do wykrywania limitów poziomu wypełnienia.
Generują one sygnał binarny, który może być przekazany 
do urządzeń sygnalizujących lub sterujących. 

Wskaźnik z magnetycznymi płytkami z lub bez skali
Dwukolorowa, ciągła wizualizacja aktualnego poziomu 
bez zasilania.

Ciągły pomiar poziomu poprzez wizualne wskazanie poziomu bez 
zasilania

Wskaźnik poziomu Bypass
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BNA
Wersja ze stali nierdzewnej

Materiał: Stal austeniczna, 6Mo, hastelloy, tytan, 
monel, inconel, incoloy, duplex, super 
duplex

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Kołnierz: DIN, ANSI, EN
 ■ Gwint
 ■ Przyłącze do wspawania

Temperatura: -160 … +450 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m³
Karta katalogowa: LM 10.01

BNA-P
Wersja z tworzywa 
sztucznego

Materiał: PVDF, PP
Przyłącze 
procesowe: Kołnierz: DIN, ANSI, EN
Ciśnienie: PVDF 6 bar, PP 4 bar
Temperatura: -25 … +80 °C
Gęstość: ≥ 800 kg/m³
Karta katalogowa: LM 10.01

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Przyrządy do pomiaru poziomu
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PLUS
 � Mikrofalowy radar falowodowy (TDR)
 � Hermetyczny łańcuch pomiarowy 
 � Magnetostrykcyjny
 � Wyłącznik krańcowy

Szeroki zakres możliwych kombinacji pozwala na szerokie 
spektrum zastosowania.

Kombinacja sprawdzonych wskaźników poziomu typu Bypass z innymi 
niezależnymi elementami pomiarowymi 

Wersja PLUS

Zalety
 � Kompaktowa budowa
 � Wymagane są tylko dwa przyłącza procesowe
 � Możliwa redundancja pomiaru absolutnego
 � Stała wizualna kontrola poziomu
 � Możliwe stosowanie aż do 3 niezależnych zasad pomiaru
 � Wersja wg specyfikacji klienta

Sygnały wyjściowe / komunikacja
Technologia 2 i 4 przewodowa, 4 ... 20 mA, HART®, 
PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus/DTM/FDT 
(PACTware™)

KOplus
Współosiowy: 
2 czujniki, 1 komora 
referencyjna

Materiał: Stal nierdzewna, 6Mo, hastelloy, tytan, 
monel, inconel, incoloy, duplex, super 
duplex

Ciśnienie: 0 … 40 bar
Temperatura: -200 … +400 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m³

DUplus
Podwójny: 
2 zewnętrzne komory

Materiał: Stal nierdzewna, 6Mo, hastelloy, tytan, 
monel, inconel, incoloy, duplex, super 
duplex

Ciśnienie: 0 … 400 bar
Temperatura: -200 … +400 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m³

SIplus
Pojedyncza:  
1 zewnętrzna komora

Materiał: Stal nierdzewna, 6Mo, hastelloy, tytan, 
monel, inconel, incoloy, duplex, super 
duplex

Ciśnienie: 0 … 400 bar
Temperatura: -200 … +400 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m³

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Pomiar poziomu cieczy - jest naszą pasją

Szczególne oczekiwania wymagają 
indywidualnych rozwiązań

Firma WIKA jest liderem rynku światowego w zakresie 
pomiarów ciśnienia i temperatury. Dzięki współpracy z 
naszymi klientami rozwijamy kompleksowe rozwiązania w 
oparciu o nasze najwyższej jakości komponenty przyrządów 
pomiarowych, łącznie z rozwiązaniami zintegrowanymi z 
procesami biznesowymi.

Od 2008 roku firma WIKA posiada szeroki zakres wskaźni-
ków poziomu cieczy dostępnych do pracy w temperaturze 
aż do 450 °C lub w zakresie ciśnienia do 400 bar. Większość 
prac rozwojowych jest wynikiem poszczególnych rozwiązań 
dla szerokiego zakresu różnych zastosowań w przemyśle 
chemicznym i farmaceutycznym, przemyśle przybrzeżnym, 
jak i olejów mineralnych, budowy statków, budowy maszyn i 
zakładów, przemyśle spożywczym, zakładach oczyszczania 
wody oraz nawet ciągle rozwijającej się technologii ochrony 
środowiska.

Nasi wykwalifikowani pracownicy zawsze koncentrują na 
znalezieniu rozwiązania specyficznych problemów naszych 
klientów. Najnowsze techniki produkcyjne, bezkompromiso-
we zarządzanie jakością, jak również krajowe i międzyna-
rodowe aprobaty, stanowią dodatkowe podstawy dobrego 
imienia naszej firmy.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Przyrządy do pomiaru poziomu
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Do wytwarzania pary w przemyśle przetwórczym

Faza gazowa (jasna) Faza ciekła (ciemna)

Mierniki poziomu z wziernikiem

Zasada działania “wskaźnika refleksyjnego”

Faza gazowa (jasna), faza ciekła (jasna), faza graniczna (ciemna)

Zasada działania “wskaźnika transparentnego”

Wskaźnik poziomu z wziernikiem
Zasada działania wskaźnika refleksyjnego poziomu oparta jest 
na odbiciu wiązki światła. W fazie gazowej lub parowej światło 
odbija się od pryzmatycznych rowków szkła wziernika dzięki 
czemu można uzyskać jasne wskazania. W fazie cieczy, światło 
jest absorbowane, co powoduje ciemne wskazanie poziomu 
cieczy. Wskaźniki refleksyjne dostępne są w modelu obudowy 
do zakresu ciśnienia do PN 25 oraz w modelu obudowy do 
zakresu ciśnienia do PN 100. Opisane wskaźniki mają korzystne 
ceny i są odpowiednie do zastosowania do urządzeń parowych 
do 35 bar, jak również są przydatne do wielu zastosowań w 
przemyśle procesowym.

Transparentny wskaźnik poziomu
W opisanym modelu wskaźnika poziomu, ciecz znajduje się 
pomiędzy dwoma przezroczystymi wziernikami.
Umożliwia to patrzenie poprzez ciecz, co zapewnia wyraźne 
wskazanie cieczy. Przezroczyste wskaźniki poziomu dostępne 
są z podwójną pokrywą dla zakresu ciśnienia do PN100.
Takie mierniki są najbardziej przydatne do zastosowań z 
parą powyżej 35 bar, w których pokrywy z miki chronią szkło 
wzierników przed zniszczeniem przez wodę z kotła parowego.
Mogą być użyte również w wielu innych zastosowaniach, w 
szczególności do obserwowania warstw interfejsu lub koloru 
płynu. Aby poprawić widoczność, można z tyłu zamontować 
podświetlenie.
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LGG

Materiał: Stal kuta, wysokotemperaturowa stal C, 
stal nierdzewna, Monel, Hastelloy

Wykonanie: Dostępne jako wskaźniki ze wspawanym, 
szklanym wziernikiem, refleksyjne, 
przezroczyste i refrakcyjne

Ciśnienie: 0 … 250 bar
Temperatura: -200 … +400 °C
Karta katalogowa: LM 33.01

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Przyrządy do pomiaru poziomu
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Zalety
 � Prosta i skuteczna zasada działania jest odpowiednia do 

bardzo szerokiego zakresu aplikacji
 � Ciągły pomiar poziomu, niezależnie od fizycznych 

i chemicznych zmian cieczy, takich jak pienienie, 
przewodność, stała dielektryczna, ciśnienia, 
próżnia, temperatura, opary, kondensacja, tworzenie 
pęcherzyków, efekt wrzenia, zmiany ciężaru właściwego

 � Transmisja sygnału na duże odległości
 � Prosta instalacja i uruchomienie, tylko jedna początkowa 

kalibracja, nie jest konieczna rekalibracja urządzenia
 � Wskazanie i pomiar ogólnego poziomu 

∆-gęstość ≥ 50 kg/m³
 � Wersja z ochroną przeciwwybuchową
 � Bezpieczeństwo funkcjonalne IEC 61508/IEC 61511, 

SIL-2
 � Sygnał wyjściowy: 4 … 20 mA, HART®

 � Dokładność pomiaru ≤ 1 mm

Do mediów płynnych, z wykorzystaniem magnetostrykcyjnej zasady pomiarowej

Wysokoprecyzyjny pomiar poziomu

FLM-S
Wersja ze stali nierdzewnej

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Przyłącze gwintowe
 ■ Kołnierz: DIN, ANSI

Długość rury: Max. 6000 mm
Ciśnienie: 0 … 200 bar
Temperatura: -90 … +450 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m³
Karta katalogowa: LM 20.01

FLM-SP
Wersja z tworzywa sztucznego

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Przyłącze gwintowe
 ■ Kołnierz: DIN, ANSI

Długość rury: Max. 5000 mm
Ciśnienie: 0 … 16 bar
Temperatura: -10 … +100 °C
Gęstość: ≥ 800 kg/m³
Karta katalogowa: LM 20.01

FLM-H
Wersja sterylna

Przyłącze 
procesowe:

Wszystkie dostępne przyłącza 
w wykonaniu higienicznym

Długość rury: Max. 6000 mm
Ciśnienie: 0 … 10 bar
Temperatura: -40 … +250 °C
Gęstość: > 715 kg/m³
Karta katalogowa: LM 20.03
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Do mediów płynnych, z wykorzystaniem hermetycznego łańcucha pomiarowego

Zalety
 � Prosta i skuteczna zasada działania jest odpowiednia dla 

bardzo szerokiego zakresu aplikacji
 � Ciągły pomiar poziomu, niezależnie od fizycznych 

i chemicznych zmian cieczy, takich jak pienienie, 
przewodność, stała dielektryczna, ciśnienia, 
próżnia, temperatura, opary, kondensacja, tworzenie 
pęcherzyków, efekt wrzenia, zmiany ciężaru właściwego

 � Transmisja sygnału na duże odległości
 � Prosta instalacja i uruchomienie, tylko jedna początkowa 

kalibracja, nie jest konieczna rekalibracja urządzenia
 � Wskazanie i pomiar ogólnego poziomu 

∆-gęstość ≥ 50 kg/m³
 � Wersja z ochroną przeciwwybuchową
 � Sygnał wyjściowy 4 … 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, 

FOUNDATION™ Fieldbus
 � Rozdzielczość ≥ 5 mm

 � Poziom cieczy wyświetlany proporcjonalnie do objętości 
lub wysokości

 � W połączeniu z przełącznikami granicznymi, możliwe jest 
bezstopniowe ustawienie wartości granicznych w całym 
zakresie pomiarowym

 � Wysoka powtarzalna dokładność punktów nastawy
 � Wersja z kablem i z wtyczką

Czujniki poziomu

FLR-S
Wersja ze stali nierdzewnej

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Przyłącze gwintowe
 ■ Kołnierz: DIN, ANSI, EN

Długość rury: Max. 6000 mm
Ciśnienie: 0 … 100 bar
Temperatura: -80 … +200 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m³
Karta katalogowa: LM 20.02

FLR-P
Wersja z tworzywa sztucznego, 
PP, PVDF, PP

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Przyłącze gwintowe
 ■ Kołnierz: DIN, ANSI, EN

Długość rury: Max. 5000 mm
Ciśnienie: 0 … 3 bar
Temperatura: -10 … +100 °C
Gęstość: ≥ 800 kg/m3

Karta katalogowa: LM 20.02

FLR-H
Wersja sterylna

Przyłącze 
procesowe:

Wszystkie dostępne 
przyłącza w wykonaniu 
higienicznym

Długość rury: Max. 6000 mm
Ciśnienie: 0 … 10 bar
Temperatura: -40 … +200 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m3

Karta katalogowa: LM 20.02

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Przyrządy do pomiaru poziomu
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Solidne przełączniki dla mediów płynnych

Magnetyczne przełączniki pływakowe

FLS-S
Wersja ze stali nierdzewnej, do 
montażu pionowego

Punkty 
przełączania:

Max. 8 punktów 
przełączających

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Przyłącze gwintowe
 ■ Kołnierz: DIN, ANSI, EN

Długość rury: Max. 6000 mm
Ciśnienie: 0 … 100 bar
Temperatura: -196 … +300 °C
Gęstość: ≥ 390 kg/m³
Karta katalogowa: LM 30.01

FLS-P
Wersja z tworzywa sztucznego, 
do montażu pionowego

Punkty 
przełączania:

Max. 8 punktów 
przełączających

Przyłącze 
procesowe:

 ■ Przyłącze gwintowe
 ■ Kołnierz: DIN, ANSI, EN

Długość rury: Max. 5000 mm
Ciśnienie: 0 … 3 bar
Temperatura: -10 … +100 °C
Gęstość: ≥ 400 kg/m³
Karta katalogowa: LM 30.01

RSB
Do montażu bocznego

Komora: Aluminium, brąz, stal nierdzewna
Przyłącze 
procesowe:

Przyłącze gwintowane GE10-LR stal 
ocynkowana

Ciśnienie: 1 bar
Temperatura: -30 … +300 °C
Karta katalogowa: LM 30.03

FLS-H
Wersja sterylna

Przyłącze 
procesowe:

Wszystkie dostępne 
przyłącza w wykonaniu 
higienicznym

Długość rury: Max. 6000 mm
Ciśnienie: 0 … 6 bar
Temperatura: -40 … +200 °C
Gęstość: ≥ 300 kg/m3

Karta katalogowa: LM 30.01
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LSD-30
Elektroniczny przełącznik poziomu, 
z wyświetlaczem

Zakres pomiarowy: Długość czujnika 250, 370, 410, 520, 
730 mm

Gęstość: ≥ 0.7 g/cm3 (pływak NBR)
Wyjście 
przełączające:

 ■ 1 lub 2 (PNP lub NPN)
 ■ Wyjście analogowe (opcjonalnie)

Przyłącze 
procesowe: G ¾ A, ¾ NPT
Karta katalogowa: LM 40.01

HLS-M1
Wersja z tworzywa sztucznego, 
z wyjściem kablowym

Przyłącze 
procesowe:

 ■ ½" NPT, R ½"  
(montaż na zewnątrz zbiornika)

 ■ G ¼" (montaż w wewnątrz zbiornika)
Ciśnienie: 1 bar
Temperatura: -10 … +80 °C
Materiał: PP
Podłączanie 
elektryczne: Przewód
Karta katalogowa: LM 30.06

HLS-S
Wersja ze stali nierdzewnej do 
montażu poziomego

Przyłącze 
procesowe: Kołnierz: DIN, ANSI, EN
Ciśnienie: 0 … 232 bar
Temperatura: -196 … +350 °C
Gęstość: ≥ 600 kg/m³
Materiał: Stal nierdzewna, tytan
Karta katalogowa: LM 30.02

HLS-M2
Wersja ze stali nierdzewnej, 
z wyjściem kablowym

Przyłącze 
procesowe:

 ■ ½" NPT, R ½"  
(montaż na zewnątrz zbiornika)

 ■ G ¼" (montaż w wewnątrz zbiornika)
Ciśnienie: 5 bar
Temperatura: -40 … +120 °C
Materiał: Stal nierdzewna 1.4301
Podłączanie 
elektryczne: Kable lub wtyczka
Karta katalogowa: LM 30.06

HLS-P
Wersja z tworzywa sztucznego do 
montażu poziomego

Przyłącze 
procesowe: Kołnierz: DIN, ANSI, EN
Ciśnienie: 0 … 3 bar
Temperatura: -10 … +80 °C
Gęstość: ≥ 750 kg/m³
Materiał: PP
Karta katalogowa: LM 30.02

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Przyrządy do pomiaru poziomu

TSD-30

PSD-30
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Do zastosowań o ograniczonej powierzchni montażowej

Optoelektroniczne przełączniki

Zalety
 � Rejestracja poziomu płynu 

końcówką stożkową jest 
niezależna w dużej mierze 
od właściwości chemicznych 
cieczy, takich jak ciężar 
właściwy, stała dielektryczna, 
przewodność, kolor i 
współczynnik załamania 
światła

 � Wykrywanie warstw interfejsu 
zaokrągloną końcówką

 � Wyjątkowo kompaktowa 
konstrukcja gwarantuje 
minimalne wymagania 
przestrzenne i pomiar małych 
objętości

Poziom Warstwa izolacyjna

Zasada działania

OLS-C20
Kompaktowa budowa

Materiał: Stal nierdzewna, szkło kwarcowe
Przyłącze 
procesowe:

 ■ M16 x 1.5
 ■ G ½ A
 ■ ½ NPT

Długość zanurzenia: 24 mm
Ciśnienie: 0 … 50 bar
Temperatura: -30 … +140 °C
Karta katalogowa: LM 31.02

OLS-S
Wersja standardowa

Materiał: Stal nierdzewna, hastelloy, szkło KM, szkło 
kwarcowe, szafir, grafit

Przyłącze 
procesowe:

 ■ G ½ A
 ■ ½ NPT

Ciśnienie: 0 … 500 bar
Temperatura: -269 … +400 °C
Aprobata: EX i, kontrola przepełnienia wg WHG § 19
Karta katalogowa: LM 31.01

OSA-S
Wzmacniacz przełączający, dla 
modelu OLS-S

Wyjście: 1 przekaźnik,1 przekaźnik błędu
Funkcja: Wysoki lub niski alarm
Czas opóźnienia: Do 8 s
Zasilanie: AC 24/115/120/230 V

DC 24 V
Aprobata: EX i, kontrola przepełnienia wg WHG § 19
Karta katalogowa: LM 31.01
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OLS-C01
Wersja OEM

Materiał: Stal nierdzewna, szkło borokrzemowe
Przyłącze 
procesowe: G 3/8", G 1/2" lub M12 x 1
Ciśnienie: Max. 10 bar
Temperatura: -30 … +100 °C
Karta katalogowa: LM 31.31

OLS-C05
Wersja OEM, 
na wysoką temperaturę

Materiał: Stal nierdzewna, szkło borokrzemowe
Przyłącze 
procesowe: G 1/2"
Ciśnienie: Max. 25 bar
Temperatura: -40 … +150 °C
Długość 
przełącznika: 65 … 3000 mm
Karta katalogowa: LM 31.33

OLS-C02
Wersja OEM, z długością 
przełącznika do wyboru

Materiał: Stal nierdzewna, szkło borokrzemowe
Przyłącze 
procesowe: G 1/2"
Ciśnienie: Max. 25 bar
Temperatura: -30 … +100 °C
Długość 
przełącznika: 65 … 3000 mm
Karta katalogowa: LM 31.32

OLS-C04
Wersja OEM, dla chłodnictwa

Materiał: Stal, niklowana; szkło
Przyłącze 
procesowe: G 1/2", ½" NPT
Ciśnienie: Max. 40 bar
Temperatura: -40 … +110 °C
Długość 
przełącznika: 65 … 3000 mm
Karta katalogowa: LM 31.34

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Przyrządy do pomiaru poziomu
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Sondy poziomu

LS-10
Wersja standardowa

Dokładność (± % zakresu): 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 0.25 do 0 … 10 bar względne
Karta katalogowa: PE 81.55

IL-10
Wersja iskrobezpieczna

Dokładność (± % zakresu): 0.25 lub 0.5
Zakres pomiarowy: 0 … 0.1 do 0 … 25 bar względne
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wersja Hastelloy (opcja)
 ■ Przewód FEP (opcja)

Karta katalogowa: PE 81.23

LH-20
Wysoka jakość

Nieliniowość (± % zakresu): ≤ 0.2 (opcja 0.1)
Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 0.1 do 0 … 25 bar względne

 ■ 0 … 1.6 do 0 … 25 bar absolutne
Specjalne 
właściwości:

 ■ Smukła konstrukcja
 ■ Regulowane zmniejszanie zakresu 
(opcja)

 ■ Odporność na najtrudniejsze warunki 
środowiska

 ■ Niezawodny i bezpieczny dzięki 
podwójnie uszczelnionej konstrukcji

 ■ Obudowa z tytanu o szczególnie 
wysokiej odporności (opcja)

Karta katalogowa: PE 81.56

Sondy poziomu dostępne są w szerokim zakresie różnych 
wersji, do pomiaru poziomu w otwartych i zamkniętych 
zbiornikach, cysternach, studniach wody pitnej, studniach 
głębinowych i oczyszczalniach ścieków.

GL

GL
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Akcesoria

Przetwornik

 ■ Kompaktowa budowa
 ■ Prosta instalacja
 ■ Wysoka dokładność (0.05 %)
 ■ Odporny EMC 
 ■ Dostępna wersja EEx ia IIC 

Przetwornik sygnału krańcowego

 ■ 1 lub 2 punkty przełączania ustalone na 2 na dwóch wyjściach 
przetwornika

 ■ Gniazda pomiarowe dla punktu przełączania (wartość 
dopuszczalna/ wartość rzeczywista)

 ■ Nastawa wysokiego lub niskiego zakresu
 ■ Może zostać ustawiona histereza od 0 … 60 % zakresu 
pomiarowego

 ■ EMC wg NAMUR NE21

Wyświetlacz

 ■ Kompaktowa budowa
 ■ Prosta instalacja
 ■ Wysoka precyzja (wyjście 0.2 %, wejście 0.05 %)
 ■ Odporny EMC 
 ■ Dostępna obudowa polowa IP 65

Przekaźnik stykowy

 ■ 2 kanałowy
 ■ 1 bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe na kanał
 ■ Wskaźnik wyjścia (żółty LED)
 ■ Zmiana kierunku działania
 ■ Monitoring przerwania kabla (czerwona LED)
 ■ Układ sterowania Ex ia

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Przyrządy do pomiaru poziomu
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Podstawowe elementy pomiaru przepływu

Najpowszechniejszą metodą mierzenia przepływu jest 
pomiar przepływu na podstawie ciśnienia różnicowego. 
Wspomniana zasada pomiaru sprawdzała się przez wiele lat 
i jest stosowana do wszystkich powszechnie stosowanych 
typów mediów.

W naszym portfolio podstawowych elementów 
przepływowych znajdują się kryzy (strona 86), mierniki 
przepływu (strona 88), dysze przepływu (strona 89), rurki 
Venturiego (strona 90) i rurki Pitota (strona 91).

Spadek ciśnienia

Kryzy ograniczające

Gdy proces wymaga spadku ciśnienia w linii można 
zamontować kryzę ograniczającą. Konstrukcja musi 
uwzględnić warunki przepływu oraz wymagane ciśnienie 
różnicowe w celu uniknięcia problemów (kawitacji, zatykania 
i hałasu).

Rozwiązania z pojedynczą lub wielostopniowymi kryzami 
(strona 92) wybierane są zależnie od ciśnienia różnicowego 
oraz medium. Rozwiązania z jednym lub wieloma otworami 
wybierane są zależnie od akceptowanego poziomu hałasu.

Państwa potrzeby … nasze rozwiązanie

Podczas stosowania miernika ciśnienia różnicowego 
przepływu zawsze wytwarzany jest stały spadek ciśnienia. 
Na wykresie widać porównanie pomiędzy różnymi typami 
urządzeń do pomiaru ciśnienia różnicowego przepływu. 
Spadek ciśnienia podawany jest jako procent zmierzonego 
ciśnienia różnicowego.
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Wykres może być pomocny podczas wyboru najlepszego przyrządu do danego zastosowania.

Kryza

Dysza przepływu

Venturi – 15° wyjście

Venturi – 7° wyjście
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Charakterystyka medium

Nie każde urządzenie pomiarowe można stosować we wszystkich aplikacjach. Dla prawidłowego doboru urządzania należy 
uwzględnić typ medium ( gaz, ciecz lub para ) oraz jego warunki procesowe.

Poniższy wykres jest pomocny w wyborze prawidłowego przyrządu:

Liczba Reynoldsa 

Państwa potrzeby … nasze rozwiązanie

Kryzy i podzespoły
(Kryzy / mierniki przepływu / komory pierścieniowe)

Dysze 
przepływu

Rurki 
Venturiego

Rurka 
Pitota

Prostokątna 
krawędź

Ćwiartka 
okręgu

Stożkowy 
wylot

Ekscentryczny Segmentowy

Gaz
Czysty ++ – – + + ++ ++ ++
Zanieczyszczony – – – ++ ++ + + –

Ciecz

Czysta ++ ++ ++ + + ++ ++ ++
Lepka – ++ ++ – – + + +
Zanieczyszczona + + + ++ ++ + + –
Korozyjna + + + + + + + +
Para + + + + + ++ + –

Strona 6 … 8 9 10 11

Wymiary Liczba 
ReynoldsaN ND

Kryzy i 
podzespoły

Kołnierz kryzy
Odcinek miernika
Komory 
pierścieniowe

Integralne < 1.5" < 40 > 100

Prostokątna 
krawędź > 1.5" > 40 > 2000

Kwadratowy 
obwód > 1.5" > 40 > 200

Wylot stożkowy > 1.5" > 40 > 200

Ekscentryczny > 4" > 100 > 10000

Segmentowy > 4" > 100 > 1000

Dysza przepływowa > 2" > 50 > 75000

Rurka Venturiego > 2" > 50 > 12500

Rurka Pitota > 4” > 100 bez ograniczeń

Trudna jest jednoczesna ocena wielu zmiennych mających 
wpływ na profil przepływu w rurociągach. Aby połączyć 
parametry medium ( gęstość i lepkość), prędkość przepływu 
oraz charakterystykę geometryczną, stosuje się liczbę 
Reynoldsa.

++ preferowany + odpowiedni – Nieodpowiedni

W tabeli podano najmniejsze możliwe liczby Reynoldsa, 
którą można stosować do każdego przyrządu

Podstawowe elementy 
pomiaru przepływu
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Ze względu na ich sprawdzoną technologię oraz łatwy 
sposób montażu i konserwacji kryzy są powszechnie 
stosowanymi na świecie elementami do kontroli przepływu.

Główna charakterystyka
 � Maksymalna temperatura robocza do 800 °C
 � Maksymalne ciśnienie robocze do 400 bar
 � Do pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary
 � Dokładność ≤ ±0.5 % rzeczywistego natężenia przepływu
 � Powtarzalność pomiaru 0.1 %

Kryzy i podzespoły

FLC-OP
Kryza

Standardy:  ■ ISO 5167-2
 ■ ASME MFC3M

Rozmiar rury:  ■ ≥ 2"
 ■ ≥ 50 mm

β: W zależności od wersji
Dokładność: ≤ ±0.5 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL 10.01

Przekrój

Przekrój

Przekrój

Przekrój

Wykonanie

 � Kryza o kwadratowym brzegu (wersja standardowa) 
Model przeznaczony do ogólnego zastosowania dla 
czystych cieczy i gazów.

 � Wloty kryz o kształcie ćwiartki okręgu i stożkowe 
Najlepszy wybór do pomiaru płynów o niskiej liczbie 
Reynoldsa.

 � Kryzy segmentowe 
Do pomiaru dwufazowych, zanieczyszczonych mediów 
zawierających cząstki stałe.

 � Kryzy mimośrodowe 
Obszary zastosowania podobne jak w przypadku kryz 
segmentowych. Jednakże kryzy mimośrodowe są 
lepszym rozwiązaniem dla rur o mniejszej średnicy.

β: 0.10 … 0.75

Stożkowy wylot: β 0.10 … 0.316
Ćwiartka okręgu: β 0.245 … 0.60

β: 0.35 … 0.85

β: 0.46 … 0.84
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FLC-FL
Kryzy kołnierzowe

Standardy: ISO 5167-2
Rozmiar rury:  ■ ≥ 2"

 ■ ≥ 50 mm
β: W zależności od wersji
Dokładność: ≤ ±0.5 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL 10.01

FLC-AC
Komory pierścieniowe

Standardy: ISO 5167-2
Rozmiar rury:  ■ ≥ 2"

 ■ ≥ 50 mm
β: W zależności od wersji
Dokładność: ≤ ±0.5 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL 10.01

Kryzy kołnierzowe są przeznaczone do zastosowania 
zamiast standardowych kołnierzy rur, w przypadku gdy 
konieczny jest montaż kryz lub dysz przepływowych. 
Pary króćców ciśnieniowych są wydrążone w kołnierzu 
kryzy, czyniąc dodatkowe połączenie w ścianie rury za 
niepotrzebne.

Główna charakterystyka
 � Dostępny szeroki zakres materiałów
 � Liczba i typ zaworów ciśnienia (zawory kołnierza lub 

narożne) według wymagań klienta
 � Specjalne zespoły projektowane na zapytanie

Komory pierścieniowe zaprojektowano do montażu 
pomiędzy standardowymi kołnierzami rurowymi. Dostępne są 
modele pasujące do wszystkich powszechnie stosowanych 
standardowych kołnierzy, łącznie z DIN i ANSI B16.5.

Główna charakterystyka
 � Standardowy materiał stal nierdzewna 316/316L. Dostępny 

szeroki wachlarz alternatywnych materiałów.
 � Uszczelki należą do zakresu dostawy (standardowo, 

uszczelka spiralna nawijana o grubości 4.4 mm 316/
wypełnienie grafitowe, chyba, że zamówiono inną)

Podstawowe elementy 
pomiaru przepływu
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Mierniki przepływu

FLC-MR
Odcinek miernika

Standardy: ISO 5167-2
Rozmiar rury:  ■ ½ … 1½ cala

 ■ 12 … 40 mm
β: 0.2 … 0.75
Dokładność: ±1 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL10.02

Aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru przepływu 
płynów, gazów oraz pary, główny element pomiarowy zgodny 
z ISO5167-1:2003 dostarczany jest jako zespół, łącznie z 
rurą wlotową i wylotową. Zespół nazywany jest “odcinkiem 
miernika”. 

Główna charakterystyka
 � Szerokość nominalna > 1 ½"
 � Ciśnienie znamionowe 300 ... 2500 (zależnie od modelu).
 � Dostępny szeroki zakres materiałów

Kalibracja urządzenia może zostać wykonana, jeżeli 
wymagana jest wyższa dokładność pomiaru.

Wbudowana kryza jest zwykle wybierana, gdy średnica 
rury wynosi 1 ½" lub mniej, a medium jest czyste. Możliwe 
jest też wykonanie konstrukcji maksymalnie zwartej, gdyż 
przetwornik ciśnienia może być zamontowany bezpośrednio 
na mierniku. Bez kalibracji oczekiwana dokładność wynosi 
±1 %.

Dwa przyłącza ½" NPT

Odcinek miernika

Wbudowana kryza

Dwie owalne kryzy do bezpośredniego podłączenia 
przetwornika ciśnienia różnicowego
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Dysze przepływowe

Dysze przepływowe obejmują część zbieżną z zaokrąglonym 
profilem i cylindrycznym przewężeniem. Takie rozwiązanie 
stosowane jest głównie do pomiaru przepływu pary z dużą 
prędkością.

W celu zredukowania utraty ciśnienia można zastosować 
rozwiązanie osiowosymetryczne w postaci dyszy Venturiego. 
Łączy w sobie standardowe właściwości dyszy przepływowej 
z sekcją rozbieżną.

Główna charakterystyka
 � Do pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary
 � Optymalne rozwiązanie do pomiaru prędkości przepływu 

pary
 � Dokładność ≤ ±1 % rzeczywistego natężenia przepływu
 � Powtarzalność pomiaru 0.1 %
 � Gwarantuje najniższą utratę ciśnienia w porównaniu do 

kryz

FLC-FN-FLN
Dysza przepływowa do zespołu 
kołnierza

Rozmiar rury:  ■ ≥ 2 cale
 ■ ≥ 50 mm

β: 0.3 … 0.8
Dokładność: ≤ ±1 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL 10.03

 

FLC-FN-PIP
Dysza przepływowa do montażu w 
rurze

Rozmiar rury:  ■ ≥ 2 cale
 ■ ≥ 50 mm

β: 0.2 … 0.8
Dokładność: ≤ ±1 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL10.03

FLC-VN
Dysza Venturiego

Rozmiar rury:  ■ ≥ 2 cale
 ■ ≥ 50 mm

β: 0.2 … 0.8
Dokładność: ≤ ±1 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL 10.03

Dysza przepływowa do montażu w rurze

Dysza Venturiego

Podstawowe elementy 
pomiaru przepływu
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Rurki Venturiego

Rurka Venturiego jest prostym w obsłudze i konserwacji 
przyrządem do pomiaru szerokiego zakresu czystych płynów 
i gazów.

Główną zaletą rurki Venturiego, w porównaniu z innymi 
przyrządami do pomiaru ciśnienia różnicowego przepływu, 
jest wyższy odzysk ciśnienia oraz mniejsze wymagania co do 
długości rury wlotowej i wylotowej.

Główna charakterystyka
 � Zgodność z normami ISO 5167-4 & ASME MFC-3M
 � Wyprodukowane z płytki lub drążone z prętów/odkuwek
 � Konstrukcja z kołnierzem lub wspawana
 � Dostępny szeroki zakres materiałów
 � Rozmiar rury 50 ... 1200 mm
 � Dostępna szeroka oferta zaworów ciśnienia
 � Usługa kalibracji dostępna na zapytanie.
 � Zapewnia najniższy spadek ciśnienia ze wszystkich 

przetworników ciśnienia różnicowego.

FLC-VT-BAR
Rurka Venturiego, korpus z pręta

Rozmiar rury:  ■ 2 … 32 cala
 ■ 50 … 250 mm

β: 0.4 … 0.75
Dokładność: ≤ ±0.5 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL 10.04

FLC-VT-WS
Rurka Venturiego, spawana blacha

Rozmiar rury:  ■ ≥ 14 cale
 ■ 200 … 1200 mm

β: 0.4 … 0.7
Dokładność: ≤ ±1.5 % pełnej wartości skali przepływu
Karta katalogowa: FL 10.04

Rurka Venturiego, korpus z pręta
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FloTec (uśredniające rurki Pitota)

Flotec (miernik przepływu uśrednionego rurką Pitota z 
wieloma przyłączami) mierzy różnicę pomiędzy ciśnieniem 
statycznym a dynamicznym medium znajdującego się w 
rurze. Przepływ wolumetryczny zostaje obliczony z różnicy 
na podstawie zasady Bernoulliego z uwzględnieniem 
wewnętrznej średnicy rurki. Z wykorzystaniem czterech 
dynamicznych przyłączy przyrząd może lepiej ustalić profil 
prędkości wewnątrz rury. Zapewnia to wyższą dokładność 
pomiaru przepływu.

Główna charakterystyka
 � Niski koszt montażu
 � Długotrwała dokładność
 � Minimalna nieodzyskiwana strata ciśnienia
 � Dostępne modele montowane na stałe i wyjmowane

Wytwarzanie wirów

Zmniejszenie częstotliwości wirów
W zależności od średnicy wewnętrznej charakterystyka 
medium oraz liczby Reynoldsa wokół rurki Pitota tworzy się 
wir. Jeżeli naturalna częstotliwość rurki Pitota pokrywa się 
z częstotliwością wygaszania wirów, można zastosować 
podporę montowaną po przeciwnej stronie rury. Konieczność 
ta musi być stwierdzona podczas fazy projektowania.

FLC-APT-E
FloTec, wyjmowany

Rozmiar rury:  ■ ≥ 3 cale
 ■ ≥ 50 … 1800 mm

β: nie dotyczy
Dokładność: ±2 % pełnej wartości skali przepływu
Karta 
katalogowa: FL 10.05

FLC-APT-F
FloTec, zamontowany na stałe

Rozmiar rury:  ■ ≥ 3 cale
 ■ ≥ 50 … 1800 mm

β: nie dotyczy
Dokładność: ±2 % pełnej wartości skali przepływu
Karta 
katalogowa: FL 10.05

Podstawowe elementy 
pomiaru przepływu
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FLC-RO-ST
Jednostopniowa kryza 
ograniczająca

Karta katalogowa: FL 20.01

FLC-RO-MS
Wielostopniowa kryza 
ograniczająca

Karta katalogowa: FL 20.01

Wielostopniowa kryza ograniczająca

Jeżeli konieczna jest redukcja ciśnienia lub ograniczenie 
prędkości przepływu, w rurze musi być zamontowana kryza 
ograniczająca. Prawidłowy projekt kryzy ograniczającej, 
zależnie od wymagań klienta i warunków przepływu, zostanie 
wykonany przez nasz dział techniczny.

Jeżeli występuje ciśnienie różnicowe, zmiana fazy lub 
prędkość przepływu konieczna będzie bardziej kompleksowa 
konstrukcja. Rozwiązaniem w takich przypadkach, jest 
obniżenie ciśnienia różnicowego w kilku stopniach, co 
pozwala uniknąć problemów stwarzanych przez powyższe 
czynniki. Rozwiązanie to nazywane jest wielostopniową 
kryzą ograniczającą.

Główna charakterystyka
 � Wielostopniowa kryza ograniczająca zmniejsza ciśnienie 

o ponad 50% wartości wlotowej
 � Modele posiadają wiele otworów w celu redukcji hałasu

Kryzy ograniczające
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Standardowe produkty nie spełnią oczekiwań wszystkich 
klientów. Niektóre problemy wymagają indywidualnego 
podejścia. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie 
spełnić wymagania specjalne, takie jak instalacja nabrzeżna 
lub petrochemiczna, linie wysokiego ciśnienia i montaż rurek 
pomiarowych do pomiaru gazu w elektrowniach turbinowych. 

Możemy dostarczyć optymalne rozwiązanie do wszystkich 
tego typu specjalnych zastosowań i wielu innych.

Specjalne zastosowanie

Dokładność rozwiązania pomiarowego jest bardzo ważna dla 
wielu klientów.

Czasami użytkownik końcowy wymaga najlepszej 
dokładności, precyzji oraz powtarzalności pomiaru w danej 
klasie.

Kalibracja
Możemy podołać takiemu wyzwaniu podczas całego procesu 
projektowania i produkcji – sugerując najlepsze rozwiązania 
do Państwa projektu, zapewniając najwyższej klasy jakość 
produkcji oraz odpowiednie certyfikaty kalibracji zgodne z 
normami ASME PTC6, ISPESL i IBR.

Podstawowe elementy 
pomiaru przepływu
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Przenośne kalibratory 
ciśnienia
Prosta ręczna generacja ciśnienia

Pompy testowe są stosowane do wytwarzania ciśnienia 
podczas testowania, regulacji i kalibracji mechanicznych i 
elektronicznych przyrządów do mierzenia ciśnienia metodą 
porównania pomiarów.
Testy ciśnienia można przeprowadzać w laboratoriach, 
warsztatach lub na miejscu przy punkcie pomiarowym.

CPP30
Ręczna pompa pneumatyczna

Zakres pomiarowy: -950 mbar … +35 bar
Medium: Powietrze
Specjalne 
właściwości:

 ■ Przełączalne generowanie ciśnienia i 
podciśnienia

 ■ Kompaktowe rozmiary
Karta katalogowa: CT 91.06

CPP700-H, CPP1000-H
Ręcza pompa hydrauliczna

Zakres pomiarowy: 0 … 700 lub 0 … 1000 bar
Medium: Olej lub woda
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowany zbiornik medium
 ■ Ergonomiczna obsługa

Karta katalogowa: CT 91.07

CPP1000-M, CPP1000-L
Ręczna pompa hydrauliczna 
trzpieniowa

Zakres pomiarowy: 0 …1000 bar
Medium: Olej lub woda
Specjalne 
właściwości:

 ■ Płynna i precyzyjna praca trzpienia
 ■ Kompaktowe rozmiary

Karta katalogowa: CT 91.05

CPPxx00-X
Pompa hydrauliczna testowa

Zakres pomiarowy: 0 … 1000 do 0 … 7000 bar
Medium: Olej lub woda
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowany zbiornik i pompa
 ■ Solidna wersja do laboratorium

Karta katalogowa: CT 91.05 i CT 91.08

CPP7
Ręczna pompa pneumatyczna

Zakres pomiarowy: -850 mbar … +7 bar
Medium: Powietrze
Specjalne 
właściwości:

 ■ Przełączalne generowanie ciśnienia i 
podciśnienia

 ■ Niska waga
 ■ Kompaktowe rozmiary

Karta katalogowa: CT 91.04
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Ręczne kalibratory

Przenośnie kalibratory dla dokładnego pomiaru i 
rejestracji zmian ciśnienia

Dla przenośnych ręcznych kalibratorów ciśnienia dostępne 
są przetworniki ciśnienia w zakresie pomiarowym do 8000 
bar. Przez to stosowane są jako przyrządy kontrolne w 
procesach technologicznych i przy budowie maszyn itd.. 

CPH6200
Ręczny kalibrator ciśnienia

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 1000 bar
Dokładność: 0.2 %, 0.1 % (opcjonalnie)
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowana rejestracja danych
 ■ Pomiar ciśnienia różnicowego 
(opcjonalnie)

Karta katalogowa: CT 11.01

CPH6400
Precyzyjny ręczny kalibrator 
ciśnienia

Zakres pomiarowy: 0 … 0.25 do 0 … 6000 bar
Dokładność: 0.025 %
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowana rejestracja danych
 ■ Pomiar temperatury (opcjonalnie)

Karta katalogowa: CT 14.01

Walizki te mogą zostać dostarczone 
według specyfikacji klienta.
Tak, żeby być w pełni przygotowanym na 
miejscu kalibracji!

Kompletne walizki testowe i 
serwisoweCPH6300

Ręczny kalibrator ciśnienia

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 1000 bar
Dokładność: 0.2 %, 0.1 % (opcjonalnie)
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wytrzymała i wodoodporna obudowa 
IP 65, IP 67

 ■ Zintegrowana rejestracja danych
 ■ Pomiar ciśnienia różnicowego 
(opcjonalnie)

Karta katalogowa: CT 12.01

CPT2500
Przetwornik - USB

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 1000 bar
Dokładność: 0.2 %, 0.1 % (opcjonalnie)
Specjalne 
właściwości:

 ■ Interwał zapisu nastawiany w przedziale 
od 1 ms ... 10 s

 ■ Nie wymaga zewnętrznego zasilania 
napięciem

 ■ Zapis danych i ocena na PC
Karta katalogowa: CT 05.01

Zapisane dane mogą być przesłane i analizowane na PC za 
pomocą oprogramowania.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl

Technologia kalibracji
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Pascal100
Ręczny kalibrator wielofunkcyjny

Zakres pomiarowy: 0 … 1000 bar
Dokładność: 0.025 %
Medium: Czyste, suche, niekorozyjne gazy
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowana pompa do generowania 
ciśnienia

 ■ Duży, dotykowy wyświetlacz
 ■ Pomiar i symulacja ciśnienia, 
temperatury, prądu, napięcia, rezystancji 
i częstotliwości

Karta katalogowa: CT 18.01

CPH7600
Wally Box III

Zakres pomiarowy: -0.8 … +20 bar
Dokładność: 0.025 %
Medium: Czyste, suche, niekorozyjne gazy
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowana elektryczna pompa do 
generowania ciśnienia

 ■ Zasilanie ciśnienia z zewnętrznej linii 
sprężonego powietrza

 ■ Wytrzymała obudowa, IP 67
Karta katalogowa: CT 17.01

CPH6000
Kalibrator procesowy

Zakres pomiarowy: 0 … 0.25 do 0 … 8000 bar
Dokładność: 0.025 %
Specjalne 
właściwości:

 ■ Funkcje kalibracyjne
 ■ Test przełącznika

Karta katalogowa: CT 15.01

CPH6600
Ręczny kalibrator ciśnienia ze 
zintegrowaną pompą

Zakres pomiarowy: 0 … 2 do 0 … 20 bar
Dokładność: 0.025 %
Medium: Czyste, suche, niekorozyjne gazy
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowana elektryczna pompa do 
generowania ciśnienia

 ■ Pomiar temperatury (opcjonalnie)
 ■ Test przełącznika

Karta katalogowa: CT 16.01

CPH65I0
Ręczny kalibrator ciśnienia, wersja 
bezpieczna

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 700 bar
Dokładność: do 0.025 %
Specjalne 
właściwości:

 ■ Pomiar temperatury (opcjonalnie)
 ■ Pomiar ciśnienia różnicowego 
(opcjonalnie)

Karta katalogowa: CT 14.51

Dane kalibracyjne można bezpośrednio zapisać w pamięci 
kalibratora i później odczytać na PC. Opcjonalnie, za pomocą 
oprogramowania, można wystawić certyfikat kalibracji.

Ręczne kalibratory
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Precyzyjne przyrządy 
pomiarowe
Elektryczne systemy pomiarowe, które konwertują 
ciśnienie na elektryczny sygnał wyjściowy i opcjonalna 
ich wizualizacja

Ze względu na niską niepewność pomiaru certyfikatu DKD/
DAkkS aż do 0.008 % pełnego łańcucha pomiarowego, 
urządzenia te znajdują zastosowanie jako fabryczny / robo-
czy wzorzec kalibracji i testowania wszelkich urządzeń do 
pomiaru ciśnienia.

CPG1000
Precyzyjny manometr cyfrowy

Zakres pomiarowy: 0 … 0.07 do 0 … 700 bar
Dokładność: 0.05 %
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowana rejestracja danych
 ■ Wytrzymała obudowa z gumową osłoną, 
IP 65

Karta katalogowa: CT 10.01

CPT61x0
Precyzyjny przetwornik ciśnienia

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 400 bar
Dokładność: 0.01 %
Specjalne 
właściwości:

 ■ Podłączenie RS-232 lub RS-485
 ■ Wyjście analogowe (opcjonalnie)

Karta katalogowa: CT 25.10

 

CPG2500
Wysokoprecyzyjny wyświetlacz 
ciśnienia, wersja 1 lub 2 kanałowa

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 700 bar
Dokładność: 0.01 %
Medium: niekorozyjne gazy, > 1 bar ciecze
Specjalne 
właściwości:

 ■ Do 2 czujników
 ■ Odniesienia barmometryczne 
(opcjonalnie)

Karta katalogowa: CT 25.02

CPG500
Manometry cyfrowe

Zakres pomiarowy: -1 … +16 do 0 … 1000 bar
Dokładność: 0.25 %
Specjalne 
właściwości:

 ■ Prosta obsługa za pomocą 4 przycisków
 ■ Wytrzymała obudowa z gumową osłoną, 
IP 67

Karta katalogowa: CT 09.01

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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CPC2000
Wersja na niskie ciśnienia

Zakres pomiarowy: 0 … 1 do 0 … 1000 mbar
Dokładność: 0.1/0.3 % (dla 0 … 1 mbar)
Medium: Powietrze
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowana pompa do generowania 
ciśnienia

 ■ Wbudowany akumulator
Karta katalogowa: CT 27.51

CPC3000
Wersja High-Speed

Zakres pomiarowy: 0 … 0.35 do 0 … 100 bar
Dokładność: 0.025 %
Medium: Czyste suche powietrze lub azot
Specjalne 
właściwości: Szybka regulacja prędkości
Karta katalogowa: CT 27.55

CPC6000
Wersja standardowa

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 100 bar
Dokładność: 0.01 %
Medium: Czyste suche powietrze lub azot
Specjalne 
właściwości:

 ■ Do 2 kanałów kontrolnych/pomiarowych 
z 2 czujnikami każdy

 ■ Czujnik wymiennie
Karta katalogowa: CT 27.61

CPC8000
Wersja precyzyjna

Zakres pomiarowy: 0 … 0.025 do 0 … 400 bar
Dokładność: 0.01 … 0.008 %
Medium: Czyste suche powietrze lub azot
Specjalne 
właściwości:

 ■ Doskonała stabilność i kontrola bez 
przekroczeń

 ■ Dla trzech wymienny czujników
Karta katalogowa: CT 28.01

CPC8000-H
Wersja na wysokie ciśnienie

Zakres pomiarowy: 0 … 600 do 0 … 1600 bar
Dokładność: 0.01 %
Medium: Olej hydrauliczny lub woda
Specjalne 
właściwości:

 ■ Wysoka stabilność również dla dużych 
objętości

 ■ Do 2 czujników i czujnika 
barometrycznego

Karta katalogowa: CT 28.05

Kontrolery ciśnienia

Kontrolery elektroniczne, które szybko i automatycznie 
zamieniają ciśnienie na ciśnienie zasilania

Z powodu wysokiej klasy dokładności i stabilności tego 
rodzaju przyrządy nadają się szczególnie, jako przyrządy 
kontrolne w procesach produkcyjnych lub laboratoriach w 
celu automatycznego sprawdzenia lub kalibracji czujników 
różnego rodzaju.

Model CPA8001 jest elektronicznym kontrolerem, który w 
oparciu o zasilanie ciśnienia zapewnia możliwość ustawienia 
zmiennego ciśnienia

Model CPA8001 został stworzony do konwersji sprawdzanego 
ciśnienia na wysokości lub prędkości wznoszenia. Rezultatem 
wysokiej dokładności, stabilnej kontroli, zdolności do symulacji 
wysokości i prędkości air data test set jest szczególnie odpowiedni 
do urządzenia referencyjnego dla warsztatów lotniczych również 
dla producentów przyrządów i laboratoriów kalibracyjnych w 
przemyśle lotniczym w celu kalibracji czujników/ sensorów i 
wyświetlaczy.

CPA8001
Wersja precyzyjna

Zakres pomiarowy: Do 3.4 bar abs.
Dokładność: 0.009 %
Medium: Czyste suche powietrze lub azot
Specjalne 
właściwości:

 ■ Doskonała stabilność kontrolna
 ■ Kontrola bez przekroczeń

Karta katalogowa: CT 29.01

A division of the WIKA group A division of the WIKA group

A division of the WIKA group A division of the WIKA group A division of the WIKA group

A division of the WIKA group
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Prasy manometryczne, wersje 
przemysłowe
Kompaktowe i wydajne o doskonałej charakterystyce 
przebiegu pracy oparte na wzorze: ciśnienie = siła/
powierzchnię

Bezpośrednie pomiary ciśnienia (p = F/A), jak również 
zastosowanie materiałów wysokiej jakości zapewniają 
małą niepewność pomiaru oraz długotrwałą stabilność 
(rekalibrację zaleca się co pięć lat zgodnie z wymaganiami 
Niemieckiej Służby Kalibracyjnej DKD/DAkkS).
Poprzez dwuzakresowy układ tłokowo- cylindryczny z 

CPB3800
Wersja kompaktowa

Zakres pomiarowy: 1 … 120 do 10 … 1200 bar
Dokładność: 0.05 … 0.025 %
Medium: Specjalny olej
Specjalne 
właściwości:

 ■ Kompaktowa, niska waga
 ■ Możliwość połączenia z systemem 
tłokowo-cylindrycznym z modelu 
CPB5800

Karta katalogowa: CT 31.06

CPB5000
Wersja pneumatyczna

Zakres pomiarowy: -0.03 … -1 do 0.4 … 100 bar
Dokładność: 0.015 … 0.008 %
Medium: Niekorozyjne gazy
Specjalne 
właściwości:

Opatentowany system szybkiej wymiany 
cylindra tłokowego

Karta katalogowa: CT 31.01

CPB5600DP
Wersja na ciśnienia różnicowe

Zakres pomiarowy: 0.03 … 2 do 25 … 1600 bar
Dokładność: 0.015 … 0.008 %
Medium: Niekorodujące gazy, specjalny olej
Specjalne 
właściwości:

Dwie kompletne prasy manometryczne 
W jednym urządzeniu do pomiaru różnicy 
ciśnienia i ciśnienia statycznego

Karta katalogowa: CT 31.56

CPB5000HP
Wersja na wysokie ciśnienie

Zakres pomiarowy: 25 … 2500 do 25 … 5000 bar
Dokładność: 0.025 … 0.02 %
Medium: Specjalny olej
Specjalne 
właściwości:

Solidna podstawa z wbudowanym 
przyrządem do wytwarzania wysokiego 
ciśnienia

Karta katalogowa: CT 31.51

automatycznym przełączaniem miedzy zakresami, może być 
zagwarantowana niepewność pomiaru nawet z pojedynczym 
systemem pomiarowym w szerokim zakresie ciśnienia.

CPB5800
Wersja hydrauliczna z 
dwuzakresowym systemem 
tłokowo-cylindrycznym

Zakres pomiarowy: 1 … 120 do 1 … 1400 bar
Dokładność: 0.015 … 0.006 %
Medium: Specjalne oleje, lub inne na zapytanie
Specjalne 
właściwości:

 ■ Dwuzakresowy układ tłokowo - 
cylindryczny z automatycznym 
przełączaniem między zakresami

 ■ Możliwość połączenia z systemem 
tłokowo-cylindrycznym model CPS5000

Karta katalogowa: CT 31.11

Specjalne 
właściwości:

 ■ Dla najwyższych wymagań dotyczących 
dokładności i wydajności

 ■ W połączeniu z prasą manometryczną 
CPB5800

Karta katalogowa: CT 31.01

CPS5000

Hydrauliczny pojedynczy system tłokowo - 
cylindryczny

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Prasy manometryczne, wersje 
precyzyjne

CPB6000
Wersja standardowa na wysokie 
ciśnienie

Zakres pomiarowy: 4 … 5000 bar
Dokładność: 0.0035 … 0.0015 %
Medium: Suche, czyste powietrze lub olej specjalny
Specjalne 
właściwości:

Różne warianty urządzenia dla 
najwyższych wymagań

Karta katalogowa: CT 32.01

Wysoka dokładność i doskonała charakterystyka 
przebiegu pracy oparta na wzorze: ciśnienie = siła/
powierzchnię 

Bezpośrednie pomiary ciśnienia (p = F/A), jak również 
zastosowanie materiałów wysokiej jakości zapewniają 
małą niepewność pomiaru oraz długotrwałą stabilność 
(rekalibrację zaleca się co pięć lat zgodnie z wymaganiami 
Niemieckiej Służby Kalibracyjnej DKD/DAkkS).
Dodatkowo za pomocą automatycznego systemu i pompy 

testowej można wykonać w pełni automatyczną kalibrację. 
Prasa manometryczna stosowana od lat w zakładach 
produkcyjnych i laboratoriach kalibracyjnych w przemyśle, 
instytutach krajowych oraz laboratoriach badawczych.

CPB6000DP
Wersja standardowa na ciśnienia 
różnicowe

Zakres pomiarowy: 30 … 800 bar
Dokładność: 0.005 … 0.002 %
Medium: Niekorozyjne gazy
Specjalne 
właściwości:

Dla manometrów różnicowych w zakresie 
pomiarowym od 10 Pa do 800 bar

Karta katalogowa: CT 32.02

CPB8000
Automatyczna prasa 
manometryczna

Zakres pomiarowy:  ■ 500 … 5000 bar
 ■ Inne na zapytanie

Dokładność: 0.005 … 0.003 %
Medium:  ■ Olej (sebacate oil)

 ■ Inne na zapytanie
Specjalne 
właściwości:

Automatyczna kalibracja przetworników 
ciśnienia o wysokiej dokładności, 
zintegrowana generacja ciśnienia

Karta katalogowa: CT 32.03

CPD8000
Cyfrowa prasa manometryczna

Zakres pomiarowy: 1 ... 500 bar (absolutne i względne)
Dokładność: 0.005 … 0.002 %
Medium: Nieagresywne, suche gazy
Specjalne 
właściwości:

Unikalna zasada działania, idealny do 
automatycznej kalibracji, nie wymaga 
odważników

Karta katalogowa: CT 32.04
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Oprogramowanie kalibracyjne

WIKA-CAL
Oprogramowanie kalibracyjne

 ■ Tworzenie certyfikatów kalibracji mechanicznych i 
elektronicznych przyrządów pomiarowych ciśnienia

 ■ W pełni automatyczna kalibracja za pomocą regulatorów 
ciśnienia

 ■ Do rejestrowania odpowiednich danych do certyfikatu w 
połączeniu z kalibratorem model CPU6000

 ■ Określenie wymaganych ciężarków dla prasy manometrycznej
 ■ Kalibracja przyrządów pomiarowych ciśnienia względnego w 
odniesieniu do wzorca ciśnienia bezwzględnego i na odwrót

Karta katalogowa CT 95.10

Łatwe i szybkie tworzenie wysokiej jakości certyfikatów 
kalibracji

Program WIKA-CAL stosowany do generowania certyfikatów 
kalibracji lub protokołów rejestratora dla przyrządów 
pomiarowych ciśnienia jest dostępny w wersji demo do 
darmowego pobrania z naszej strony internetowej. Szablon 
pomaga użytkownikowi i prowadzi go przez proces tworzenia 
dokumentu. Cal-Template stosowany jest do tworzenia 
certyfikatów kalibracji, a Log-Template do protokołów 
rejestratora. 

W celu przełączenia odpowiedniego szablonu z wersji demo 
na wersję pełną należy zakupić klucz USB z szablonem. 
Wcześniej zainstalowana wersja demo po włożeniu klucza 
USB automatycznie zmienia się na wybraną pełną wersję i 
dostępna jest przez cały czas gdy klucz USB jest podłączony 
do komputera.

Cal Demo
Generowanie certyfikatów 
ograniczone do 2 punktów 
pomiarowych z automatycznym 
uruchomieniem ciśnienia przez 
regulator ciśnienia.

Cal Light
Generowanie certyfikatów 
bez ograniczenia 
punktów pomiarowych, 
bez automatycznego 
uruchomienia ciśnienia 
przez regulator ciśnienia.
Cal
Generowanie certyfikatów 
bez ograniczenia punktów 
pomiarowych, z automatycznym 
uruchomieniem ciśnienia przez 
regulator ciśnienia.

Log Demo
Tworzenie raportów 
testowych danych z 
rejestratora, ograniczone do 
5 mierzonych wartości.

Log
Tworzenie raportów testowych 
danych z rejestratora bez 
ograniczenia mierzonych 
wartości.

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Oprogramowanie 
kalibracyjne WIKA-CAL
Jednostka kalibracyjna 
CPU6000
iPad app CPB-CAL

Stosowana wraz z prasą mano-
metryczną, gdy wymagana jest 
wysoka dokładność

Podana dokładność prasy 
manometrycznej obowiązuje w 
określonych warunkach odniesienia: 
temperatura otocznia 20 °C, ciśnienie 
powietrza 1013 mbar, wilgotność 
względna 40 % w miejscu instalacji przy 
uwzględnieniu lokalnej grawitacji. 

Opis
Wersja demo programu WIKA-CAL z prasą manometryczną CPB pozwalają określić, jakie zastosować obciążniki i 
odpowiadające im ciśnienie wzorcowe. Dane prasy manometrycznej można wprowadzić ręcznie do bazy danych lub importować 
automatycznie z pliku XML online. Dokładność można zwiększyć stosując przyrządy CPU6000. Warunki otoczenia można 
mierzyć za pomocą CPU6000-W, a do pomiaru temperatury tłoka można użyć CPU6000-S, następnie wartości te mogą być 
użyte do obliczeń. Jako dodatkowy parametr można podać wartość siły ciężkości w danym miejscu, co pozwala uniezależnić 
wyniki pomiarów od lokalizacji. Jeżeli kalibrowany jest przetwornik ciśnienia, wynik można automatycznie odczytać z 
CPU6000-M.CPU6000-M służy więc jednocześnie jako źródło napięcia i multimetr. Dzięki prostej i przyjaznej obsłudze z 
użyciem aplikacji CPB-CAL dla urządzeń iPad®, można obliczyć jakie obciążniki należy zastosować do uzyskania żądanej 
wartości ciśnienia.

 

Stosowana z prasą manometryczną, gdy jest wymagana wysoka dokładność

CPU6000-seria
Jednostka kontrolna

 ■ Określenie wymaganych odważników lub referencyjnego 
ciśnienia z prasy obciążnikowo-tłokowej

 ■ Rejestracja danych do tworzenia certyfikatów
 ■ Kalibracja przyrządów pomiarowych ciśnienia względnego w 
odniesieniu do wzorca ciśnienia bezwzględnego i na odwrót

 ■ Prosta kalibracja przetworników ciśnienia poprzez zasilanie i 
funkcje multimetra

Karta katalogowa CT 35.02

Akcesoria dla pras manometrycznych

WIKA-CAL
Oprogramowanie kalibracyjne

 ■ Tworzenie certyfikatów kalibracji mechanicznych i 
elektronicznych przyrządów pomiarowych ciśnienia

 ■ W pełni automatyczna kalibracja za pomocą regulatorów 
ciśnienia

 ■ Do rejestrowania odpowiednich danych do certyfikatu w 
połączeniu z kalibratorem model CPU6000

 ■ Określenie wymaganych ciężarków dla prasy manometrycznej
 ■ Kalibracja przyrządów pomiarowych ciśnienia względnego w 
odniesieniu do wzorca ciśnienia bezwzględnego i na odwrót

Karta katalogowa CT 95.10
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Termometry kontrolne

Klasyczne termometry dotykowe

Ze względu na wysoką stabilność i zgodność geometryczną, 
termometry te są idealne do zastosowań w laboratoriach 
przemysłowych. Tutaj proste kalibracje porównawcze mogą 
być wykonywane w kalibratorach kąpielowych, piecykach 
kalibracyjnych oraz kalibratorach z suchym otworem 
pomiarowym.

CTP1000
Platynowy termometr 
rezystancyjny

Zakres pomiarowy: -100 … +670 °C
Stabilność: < 40 mK po 100 h przy 660 °C
Wymiary: Ø 6.35 mm, l = 450 mm
Specjalne 
właściwości:

 ■ Przyłącze 4-przewodowe
 ■ Końcówki izolowane i ocynkowane

Karta katalogowa: CT 61.10

CTP2000
Platynowy termometr 
rezystancyjny

Zakres pomiarowy: -200 … +450 °C
Stabilność: < 50 mK po 100 h przy 450 °C
Wymiary: Ø 4 mm, l = 500 mm
Specjalne 
właściwości:

 ■ Przyłącze 4-przewodowe
 ■ Końcówki z 4 mm wtyczkami 
bananowymi

Karta katalogowa: CT 61.10

CTP9000
Termoelement

Zakres pomiarowy: 0 … 1300 °C
Termoelement: typ S wg IEC 584, klasa 1
Wymiary: Ø 7 mm, l = 600 mm (zaw. uchwyt)
Specjalne 
właściwości:

 ■ Opcjonalnie zimne złącze
 ■ Przewód 1500 mm
 ■ Końcówki z 4 mm wtyczkami 
bananowymi

Karta katalogowa: CT 61.10

Zaletą czujników referencyjnych jest ich szeroki zakres 
temperatury oraz uniwersalne zastosowanie.
Ponadto dzięki dużej stabilności zapewniona jest ich długa 
żywotność.

CTP5000
Termometr kontrolny

Zakres pomiarowy: -196 … +660 °C
Typ czujnika: Pt100, Pt25
Wymiary: W zależności od wersji
Specjalne 
właściwości: Luźne przewody, wtyczka DIN lub SMART
Karta katalogowa: CT 61.20

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Ręczne kalibratory

Przenośne przyrządy do pomiaru i kalibracji

Dla tych przenośnych przyrządów pomiarowych dostępne są 
różne wersje termometrów. Dlatego też są one szczególnie 
przydatne jako przyrządy pomiarowe dla wielu dziedzin, 
takich jak technologia procesów sterylnych, budowa maszyn 
itd.

CTR1000
Pirometr

Zakres pomiarowy: -60 … +1000 °C
Dokładność: 2 K lub 2 % mierzonej wartości
Specjalne 
właściwości: Podłączenie termoelementu (opcjonalnie)
Karta katalogowa: CT 55.21

CTH6500
Ręczny kalibrator temperatury

Zakres pomiarowy: -200 … +1500 °C
Dokładność: 0.03 … 0.2 K
Typ czujnika: Pt100, TC
Karta katalogowa: CT 55.10

Dodatkowo, w zależności od wersji, dostępne są takie 
funkcje jak rejestracja danych i interfejs, dzięki czemu może 
być dokonywany i dokumentowany natychmiastowy pomiar 
na miejscu przy jednoczesnym zapisywaniu i archiwizacji 
danych.

CTH6300
Ręczny kalibrator temperatury

Zakres pomiarowy: -200 … +1500 °C
Dokładność: 0.1K … 1 K
Typ czujnika: Pt100, TC
Specjalne 
właściwości: 2 kanałowa (opcjonalnie)
Karta katalogowa: CT 51.05

CTH7000
Ręczny kalibrator temperatury

Zakres pomiarowy: -200 … +962 °C
Dokładność: 0.015 K
Typ czujnika: Pt100, Pt25 i NTC
Specjalne 
właściwości: Zintegrowana rejestracja danych
Karta katalogowa: CT 55.50

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Przenośne kalibratory 
temperatury
Elektroniczne kontrolery zapewniają w sposób 
automatyczny, szybki i bez użycia cieczy wymaganą 
temperaturę

Ze względu na wysoką niezawodność, dokładność i prostą 
obsługę, ten typ przyrządów jest szczególnie przydatny jako 
wzorzec roboczy/fabryczny do automatycznego testowania i/
lub kalibracji najszerszego zakresu czujników temperatury.

CTI5000
Kalibrator pirometrów

Zakres pomiarowy: 50 … 500 °C
Dokładność: 1 K, zwykle 0.8 K
Stabilność: 0.1 … 0.4 K
Specjalne 
właściwości: Duża średnica powierzchni pomiarowej
Karta katalogowa: CT 41.42

CTD9100-375
Kompaktowy kalibrator temperatury 
z suchym otworem pomiarowym

Zakres pomiarowy: Otoczenia … 375 °C
Dokładność: 0.5 … 0.8 K
Stabilność: 0.05 K
Długość 
zanurzeniowa: 100 mm
Karta katalogowa: CT 41.32

CTD9100
Kalibrator temperatury z suchym 
otworem pomiarowym

Zakres pomiarowy: -55 … +650 °C
Dokładność: 0.15 … 0.8 K
Stabilność: 0.01 … 0.05 K
Długość 
zanurzeniowa: 150 mm
Karta katalogowa: CT 41.28

CTM9100-150
Wielofunkcyjny kalibrator

Zakres pomiarowy: -35 … +165 °C w zależności od aplikacji

Dokładność: 0.3 … 1 K w zależności od aplikacji
Długość 
zanurzeniowa: 150 mm
Specjalne 
właściwości:

Wykorzystywany jako kalibrator 
z suchym otworem pomiarowym, 
mikro kalibrator kąpielowy, kalibrator 
pirometrów i kalibrator termometrów 
powierzchniowych

Karta katalogowa: CT 41.40

CTD9300
Kalibrator temperatury z suchym 
otworem pomiarowym

Zakres pomiarowy: -35 … +650 °C
Dokładność: 0.1 … 0.65 K
Stabilność: 0.01 … 0.1 K
Długość 
zanurzeniowa: 150 mm
Karta katalogowa: CT 41.38

CTD9100-1100
Wysokotemperaturowy kalibrator 
temperatury z suchym otworem 
pomiarowym

Zakres pomiarowy: 200 … 1100 °C
Dokładność: 3 K
Stabilność: 0.3 K
Długość 
zanurzeniowa: 220 mm, głębokość otworu 155 m
Karta katalogowa: CT 41.29

Główną zaletą jest duży wybór tulei pomiarowych oraz 
szybka i stabilna kontrola temperatury, dzięki czemu proces 
kalibracji może być skuteczny i efektywny.

Technologia kalibracji
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Kąpielowe kalibratory 
temperatury
Elektroniczne kontrolery zapewniają w sposób 
automatyczny, szybki i przy użyciu cieczy wymaganą 
temperaturę

Ze względu na wysoką niezawodność, dokładność oraz 
wyjątkową homogeniczność w komorze pomiarowej, ten typ 
przyrządów jest szczególnie przydatny jako wzorzec roboczy/
fabryczny do automatycznego testowania i/lub kalibracji 

CTB9100
Mikrokalibrator kąpielowy

Zakres pomiarowy: -35 … +255 °C
Dokładność: 0.2 … 0.3 K
Stabilność: ± 0.05 K
Specjalne 
właściwości:

 ■ Krótki czas ogrzewania i schładzania
 ■ Łatwa obsługa

Karta katalogowa: CT 46.30

CTB9400
Kalibrator kąpielowy, średnie 
zakresy pomiarowe

Zakres pomiarowy: 28 … 300 °C
Stabilność: 0.02 K
Długość 
zanurzeniowa: 200 mm
Medium: Woda, olej lub podobne media
Karta katalogowa: CT 46.20

CTB9500
Kalibrator kąpielowy, niskie 
zakresy pomiarowe

Zakres pomiarowy: -45 … +200 °C
Stabilność: 0.02 K
Długość 
zanurzeniowa: 200 mm
Medium: Woda, olej lub podobne media
Karta katalogowa: CT 46.20

najszerszego zakresu czujników temperatury - niezależnie 
od średnicy. Specjalna konstrukcja kalibratora kąpielowego - 
mikro umożliwia jego stosowanie na miejscu u klienta.
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Mostkowe termometry 
rezystancyjne
Mostkowe termometry elektryczne do pomiarów o 
wysokiej dokładności

Dzięki zastosowaniu standardowych rezystorów, mostkowe 
termometry rezystancyjne mogą z wysoką dokładnością 
mierzyć proporcjonalną rezystancję, która z kolei wskazuje 
(między innymi) temperaturę. Ze względu na wysoką 
dokładność, omawiane przyrządy są stosowane nie tylko 
w pomiarach temperatury, lecz także w laboratoriach 
elektrycznych.

CTR5000
Termometr precyzyjny

Zakres pomiarowy: -200 … +962 °C
Dokładność: 0.01 K, opcjonalnie 0.005 K
Typ czujnika: Pt100, Pt25
Specjalne 
właściwości:

 ■ Zintegrowany rejestrator danych 
(opcjonalnie)

 ■ Do 64 kanałów
Karta katalogowa: CT 60.20

CTR2000
Termometr precyzyjny

Zakres pomiarowy: -200 … +850 °C
Dokładność: 0.01 K (4-przewodowy), 0.03 K 

(3-przewodowy)
Typ czujnika: Pt100, Pt25
Specjalne 
właściwości:

 ■ Pomiar 3 -przewodowy (opcjonalnie)
 ■ Do 8 zintegrowanych kanałów w 
urządzeniu (opcjonalnie)

Karta katalogowa: CT 60.10

CTR6000
DC mostkowe termometry 
rezystancyjne

Zakres pomiarowy: -200 … +962 °C
Dokładność: ± 3 mK (pełen zakres)
Typ czujnika: PRT, termistory lub rezystory stałe
Specjalne 
właściwości:

 ■ Rozszerzony zakres do 60 kanałów 
(opcjonalnie)

 ■ Wewnętrzne rezystory 25 Ω, 100 Ω,  
10 kΩ, 100 kΩ

Karta katalogowa: CT 60.30

CTR6500
AC mostkowe termometry 
rezystancyjne

Zakres pomiarowy: -200 … +962 °C
Dokładność: 0.1 ... 1.25 mK w zależności od 

współczynnika oporu
Typ czujnika: SPRT, PRT lub stały rezystor
Specjalne 
właściwości:

 ■ Rozszerzony zakres do 60 kanałów 
(opcjonalnie)

 ■ Wewnętrzne rezystory 25 Ω, 100 Ω
 ■ Technologia AC

Karta katalogowa: CT 60.40

CTR9000
Wzorcowy - mostkowy 
termometr rezystancyjny

Zakres pomiarowy: 0 … 260 Ω
Dokładność: 0,1 ppm, 20 ppb opcjonalnie
Typ czujnika: SPRT, PRT lub stały rezystor
Specjalne 
właściwości:

 ■ Rozszerzony zakres do 60 kanałów 
(opcjonalnie)

 ■ Możliwość wybrania 4 trybów gotowości 
(opcjonalnie)

 ■ Technologia AC
Karta katalogowa: CT 60.80

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Standardowe rezystory referencyjne, 
AC/DC
Standard porównania elektrycznego

W mostkowych termometrach rezystancyjnych stosowane 
są rezystory wzorcowe o wysokiej dokładności i ustalonych 
wartościach rezystancji. Stosowane są one także jako wzorce 
w akredytowanych laboratoriach elektrycznych.

CER6000-RR
Rezystor referencyjny

Wartość rezystancji: 1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1000 i 
10000 Ω

Stabilność 
długoterminowa: < ± 5 ppm na rok
Specjalne 
właściwości:

 ■ Niski współczynnik temperaturowy
 ■ Solidna konstrukcja ze stali CrNi

Karta katalogowa: CT 70.30

CER6000-RW
Standardowy rezystor 
referencyjny

Wartość rezystancji: 1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1000 i 
10000 Ω

Stabilność 
długoterminowa: 2 ppm na rok (wersja HS 0.5 ppm na rok)
Specjalne 
właściwości:

 ■ Niski współczynnik temperaturowy
 ■ Solidna konstrukcja ze stali CrNi

Karta katalogowa: CT 70.30

czerwony czerwony

biały biały

Podłączenie rezystora referencyjnego, model CER6000-RR

Rezystor referencyjny, model CER6000-R 
z zakresem różnicowym

Rezystor referencyjny, model CER6000-RR z100 Ω V A

 V B IB  

IA 
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Ręczne kalibratory

Przenośne przyrządy do pomiaru i kalibracji

Ze względu na mnogość funkcji i niską niepewność 
pomiaru urządzenia te mogą być stosowane do kalibracji 
przemysłowej (laboratoria, produkcja, warsztaty), w 
serwisach i usługach, jak również przy kontroli jakości.

CEP1000
Precyzyjny kalibrator pętli

Zakres pomiarowy: 0 … 24 mA, 0 … 28 V
Dokładność: 0.015 %
Specjalne 
właściwości:

Symuluje, zasila i mierzy przetworniki 
2-przewodowe

Karta katalogowa: CT 81.01

CEP3000
Ręczny kalibrator temperatury

Zakres pomiarowy:  ■ -10 … +75 mV, 5 … 3200 Ω
 ■ -200 … +1200 °C (typ J)
 ■ -200 … +800 °C (Pt100)

Dokładność: 0.4 °C (typ J), 0.33 °C (Pt100)
Specjalne 
właściwości:

Pomiar i symulacja termopar i termometrów 
rezystancyjnych

Karta katalogowa: CT 82.01

CEP6000
Ręczny kalibrator wielofunkcyjny

Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 24 mA, 0 … 30 V, 5 … 4000 Ω
 ■ 2 CPM … 10 kHz
 ■ -210 … +1200 °C (typ J)
 ■ -200 … +800 °C (Pt100)

Dokładność: 0.015 %
Specjalne 
właściwości:

Pomiar i symulacja termopar, termometrów 
rezystancyjnych, rezystancji, prądu, 
napięcia, częstotliwości, pulsacji ciśnienia

Karta katalogowa: CT 83.01

CED7000
Wysokoprecyzyjny kalibrator

Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 100 mA, 0 … 100 V, 5 … 4000 Ω
 ■ -210 … +1200 °C (typ J)
 ■ -200 … +800 °C (Pt100)

Dokładność: 0.003 %
Specjalne 
właściwości:

Wysokoprecyzyjny pomiar i symulacja 
termopar i termometrów rezystancyjnych, 
rezystanacji, prądu, napięcia i ciśnienia

Karta katalogowa: CT 85.51

Pascal ET
Ręczny kalibrator wielofunkcyjny

Zakres pomiarowy:  ■ 0 … 100 mA, 0 … 80 V, 5 … 10000 Ω
 ■  0 … 50 kHz
 ■ -190 … +1200 °C (typ J)
 ■ -200 … +850 °C (Pt100)

Dokładność: 0.008 %
Specjalne 
właściwości:

 ■ Duży, dotykowy wyświetlacz
 ■ Zintegrowany rejestrator danych i funkcja 
kalibracji

 ■ Pomiar i symulacja temperatury, prądu, 
napięcia, rezystancji, częstotliwości, 
ciśnienia

Karta katalogowa: CT 18.02
Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Akcesoria

Akcesoria
Ciśnienie

Akcesoria
Temperatura

Oprogramowanie
Ciśnienie i temperatura

Od pojedynczych elementów do kompletnego zestawu

Dla ciśnienia jako parametru pomiarowego, oferujemy 
adaptery, sensory, kompletne walizki serwisowe - wszystko to 
co jest potrzebne do kalibracji.
Niestandardowe wkłady pomiarowe, olej silikonowy 
odpowiedni do kalibratorów kąpielowych, interfejs kablowy 
uzupełniają portfolio produktowe kalibratorów temperatury.
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Systemy kalibracyjne

Systemy oraz instalacje “pod klucz” specyficzne dla 
danego klienta z odpowiednim oprogramowaniem

Z obszernego spisu produktów można zaprojektować 
zintegrowane rozwiązanie z wymaganym stopniem 
automatyzacji. Główną zaletą takiego rozwiązania jest 
wykorzystanie doświadczenia z dobrze sprawdzonymi 
aplikacjami technologii pomiarowej we własnych 
akredytowanych laboratoriach firmy WIKA oraz instalacjach 
przemysłowych.

Stanowisko kontroli i kalibracji

Zakres pomiarowy:  ■ 1 … 400 bar pneumatyczne
 ■ 10 … 1600 bar hydrauliczne

Dokładność: W zależności od stosowanego sprzętu 
pomiarowego

Medium: Sprężone powietrze, azot, olej lub woda
Specjalne 
właściwości:

Warsztaty testowe dla produkcji, 
laboratoriów

Mobilny system kalibracyjny

Zakres pomiarowy: Wg specyfikacji klienta
Dokładność: Zmniejszanie do 0.008 %
Medium: Sprężone powietrze, azot, olej lub woda
Specjalne 
właściwości: Kompletny system “pod klucz”

Zautomatyzowane systemy 
kalibracji ciśnienia

Zakres pomiarowy: Wg specyfikacji klienta
Dokładność: Zmniejszanie do 0.008 %
Medium: Sprężone powietrze, azot, olej lub woda
Specjalne 
właściwości: Kompletny system “pod klucz”

Zautomatyzowany systemy 
kalibracji temperatury

Zakres pomiarowy: Wg specyfikacji klienta
Stabilność: Do 0.001 K
Medium: Woda, alkohol, olej silikonowy lub sól
Specjalne 
właściwości: Kompletny system “pod klucz”

Systemy testowe

Zakres pomiarowy: Wg specyfikacji klienta
Dokładność: Zmniejszanie do 0.008 %
Medium: Sprężone powietrze, azot, olej lub woda
Specjalne 
właściwości:

Pomiar ciśnienia, temperatury oraz pomiar 
parametrów elektrycznych

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Kompletne rozwiązania

CPH6600
Kalibracja przetworników ciśnienia

 ■ Generowanie ciśnienia za pomocą zintegrowanej elektrycznej 
pompy CPH6600

 ■ Odczyt sygnału elektrycznego z przetwornika ciśnienia 
poprzez wyjście elektryczne CPH6600

CPH6400, CPP5000-X
Kalibracja wysokich ciśneń

 ■ Generowanie ciśnienia za pomocą hydraulicznej pompy 
testowej CPP5000-X

 ■ Odczyt sygnału elektrycznego z kalibrowanej jednostki za 
pomocą cyfrowego wyświetlacza

 ■ Przesyłanie danych online i generowanie certyfikatu kalibracji 
za pomocą oprogramowania PrintCal

CPH6000, CPP30
Kalibracja przetworników ciśnienia

 ■ Generowanie ciśnienia za pomocą ręcznej pompy testowej 
CPP30

 ■ Odczyt sygnału elektrycznego z przetwornika ciśnienia 
poprzez wyjście elektryczne CPH6000

 ■ Zapis danych kalibracyjnych w CPH6000 i późniejsza ocena 
danych na PC za pomocą oprogramowania EasyCal

Proste sprawdzenie lub profesjonalna kalibracja
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Kalibracja

Przeprowadzanie kalibracji

Kalibracja DKD/DAkkS Kalibracja fabryczna

Jakość produktu, bezpieczeństwo operacyjne oraz oszczędność 
zależą bezpośrednio od dokładnego i niezawodnego 
monitorowania parametrów procesowych. Dlatego też kalibrację 
i konserwację przyrządów pomiarowych należy powierzyć 
kompetentnemu partnerowi. 

Przed kalibracją wykonywana jest ocena zdolności kalibracji 
przyrządów oraz, jeżeli jest to konieczne, regulacja.
Kalibracja jest zawsze wykonywana zgodnie z obowiązującymi 
dyrektywami. Wyniki kalibracji są dokumentowane w certyfikacie 
kalibracji, a pozycja kalibrowana jest oznakowana znakiem 
kalibracyjnym.

Centrum kalibracji i serwisu firmy WIKA znajdujący się w 
Klingenberg jest członkiem Niemieckiego Urzędu Kalibracyjnego 
(DKD) od 1982 roku i posiada certyfikat DIN EN ISO / IEC 17025. 
Od tego czasu bierzemy aktywny udział w grupach roboczych i 
komitetach standaryzacyjnych – dzięki naszemu doświadczeniu 
mamy udział w postępie technologicznym.

Wykonujemy kalibrację przyrządów do pomiaru ciśnienia 
i temperatury naszej produkcji, jak również przyrządów 
pochodzących od innych producentów. W zależności od wymagań 
Klienta można wybrać kalibrację na miejscu lub kalibrację w 
fabryce.

 � Lista pojedynczych mierzonych wartości
 � Specyfikacja zastosowanej wartości wzorcowej
 � Obliczanie parametrów matematycznych
 � Obliczanie niepewności rozszerzonej pomiaru (zgodnie z 

ISO 9001)

 � Gwarantowana jest spójność z krajową normą danego 
kraju

 � Dokumentacja i graficzna ilustracja certyfikatu zgodności

 � Europejska koordynacja akredytacji zapewnia, że 
kalibracja jest akceptowana całym świecie

 � Lista pojedynczych mierzonych wartości
 � Specyfikacja zastosowanej wartości wzorcowej

 � Zawsze jest zapewniona zgodność testowanych 
przyrządów z normą krajową

 � Dokumentacja jako świadectwo odbioru testu (nie 
obowiązuje formalnie)

 � Nie obejmuje uzgodnionych normatywnych lub 
międzynarodowych norm

  Certyfikat kalibracji DAkkS  Certyfikat sprawdzenia 3.1 wg DIN EN 10 204

Więcej informacji na www.wikapolska.pl
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Serwis kalibracyjny

Od -1 ... +8000 bar D-K-15105-01-00

Od -196 ... +1200 °C D-K-15105-01-00

Kalibrujemy Państwa urządzenia do pomiaru 
ciśnienia szybko i precyzyjnie:

 � w zakresie (-1 ... +8000) bar 

 � przy zastosowaniu wysokoprecyzyjnych norm 
kontrolnych (prasy manometryczne) i standardów 
pracy (precyzyjne elektroniczne przyrządy do pomiaru 
ciśnienia)

 � w klasie dokładności (0.003 ... 0.01) % pełnego 
zakresu wskazań w zależności od zakresu ciśnienia 

 � zgodnie z dyrektywą DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 6-, 
EURAMET cg-3 lub EURAMET cg-17

Kalibrujemy Państwa przyrządy do pomiaru 
temperatury szybko i precyzyjne:

 � w zakresie (-196 ... +1200) °C 

 � w kalibratorach kąpielowych, piecykach kalibracyjnych  
lub w ustalonych punktach odpowiednimi z 
termometrami kontrolnymi

 � w klasie dokładności od 2 mK ... 1.5 K w zależności od 
zakresu temperatury i odpowiednich procedur 

 � zgodnie z aprobatami DKD/DAkkS i dyrektywą 
EURAMET

Nasze laboratorium kalibracyjne jest akredytowane od 1982 dla przyrządów do pomiaru ciśnienia i od 
1992 dla przyrządów do pomiaru ciśnienia zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Od 2014, nasze laboratorium 
kalibracyjne posiada akredytacja dla przyrządów do pomiaru rezystancji, napięcia i natężenia prądu 
stałego.
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Serwis kalibracyjny

Kalibracja na miejscu u klienta D-K-15105-01-00

Aby mieć jak najmniejszy wpływ na procesy produkcyjne 
oferujemy Państwu kalibrację DAkkS u klienta na miejscu 
na terenie Niemiec. (Pomiar parametrów ciśnienia).

Kalibrujemy Państwa przyrządy do pomiaru ciśnienia 
szybko i precyzyjnie:

 
 � w naszym samochodzie kalibracyjnym czy też w 

Państwa firmie 
 

 � z akredytacją DAkkS dla ciśnienia 
- w zakresie (-1 … +8000 bar) 
- z dokładnością pomiędzy 0.025 % i  
0.1 % pełnego zakresu dla stosowanych standardów 

 � certyfikat sprawdzenia 3.1 dla temperatury 
(-55 … +1100) °C

Natężenie DC, napięcie DC i rezystancja DC D-K-15105-01-00

Kalibrujemy Państwa przyrządy elektryczne szybko i 
precyzyjnie:

 
 � natężenie DC  

w zakresie 0 … 100 mA 

 � napięcie DC  
w zakresie 0 … 100 V 

 � rezystancja DC  
w zakresie 0 …10 kΩ 

 � zgodnie z dyrektywą: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Technologia kalibracji
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Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de

Włochy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Polska
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 23 01 100
Fax: +48 54 23 01 101
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Rumunia
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
Fax: +40 21 4563137
info@wika.ro
www.wika.ro

Rosja
ZAO WIKA MERA
Wjatskaya Str. 27, Building 17
Office 205/206
127015 Moscow
Tel. +7 495-648018-0
Fax: +7 495-648018-1
info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
Fax: +381 11 753674
info@wika.rs
www.wika.rs

Hiszpania
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es

Szwajcaria
MANOMETER AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@manometer.ch
www.manometer.ch

Turcja
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 17
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraina
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. +38 044 4968380
Fax: +38 044 4968380
info@wika.ua
www.wika.ua

Wielka Brytania
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

Ameryka Północna

Kanada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.com
www.wikapolska.pl

WIKA Process Solutions, LP.
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wikapolska.pl

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com

Ameryka Łacińska

Argentyna
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazylia
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 34599700
Fax: +55 15 32661650
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes - Santiago de Chile
Tel. +56 2 365-1719
info@wika.cl
www.wika.cl

Kolumbia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Dorado Plaza,
Avenida Calle 26 No. 85D – 55
Local 126 y 126 A
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 744 3455
info@wika.co
www.wika.co

Meksyk
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Viena 20 Ofna 301
Col. Juarez, Del. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F.
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.com.mx

Azja

Azerbejdżan
WIKA Azerbaijan LLC
Caspian Business Center
9th floor 40 J.Jabbarli str.
AZ1065 Baku
Tel. +994 12 49704-61
Fax: +994 12 49704-62
info@wika.az
www.wika.az

Chiny
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www. wika.com.cn

Indie
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish 
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir

Japonia
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazachstan
TOO WIKA Kazakhstan
Raimbekstr. 169, 3rd floor
050050 Almaty
Tel. +7 727 2330848
Fax: +7 727 2789905
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
#704 Daeryung Technotown II
33-33 Gasan Digital 1-Ro, 
Geumcheon-gu 
Seoul 153-771
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malezja
WIKA Instrumentation M Sdn. Bhd.
No. 27 & 29 Jalan Puteri 5/20
Bandar Puteri Puchong
47100 Puchong, Selangor
Tel. +60 3 806310-80
Fax: +60 3 806310-70
info@wika.com.my
www.wika.com.my

Filipiny
WIKA Instruments Philippines, Inc.
Unit 102 Skyway Twin Towers
351 Capt. Henry Javier St.
Bgy. Oranbo, Pasig City 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 695-9043
info@wika.com.ph
www.wika.com.ph

Singapur
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.com.sg
www.wika.com.sg

Tajwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.com.tw
www.wika.com.tw

Tajlandia
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Afryka / Bliski Wschód

Egipt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na

Afryka Południowa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

Zjednoczone Emiraty Arabskie
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

Nowa Zelandia
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz
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