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Manometru digital de precizie - HX601B 
 

 
Descriere generală: 
Manometru digital de precizie HX601B cu o gamă simplă poate lua locul 
unui ecartament de precizie pentru  indicarea presiunii. Acesta poate fi 
utilizat pe scară largă în aplicaţiile de putere, măsurare, în industria 
petrolieră, chimică, metalurgică, precum şi în alte domenii specifice. Este 
proiectat pentru măsurarea presiunilor pentru calibrarea instrumentelor de 
presiune generale şi de precizie, traductoarelor de presiune(şi presiune 
diferenţială), sfigmomanometrelor, reglarea valvelor de presiune şi pentru 
alte instrumente de presiune. 
 
 
Specificaţii tehnice: 

• Gamă de presiune: -0.98÷1000bar; 
• Acurateţe: ±0.05%F.S.; 
• Curent măsurat: 0÷25mA cu acurateţe  de 0.03%RD+0.02%F.S ; 
• Tensiune măsurată: 0÷25V cu acurateţe de 0.03%RD+0.02%F.S ; 
• Ieşire DC: DC24V (≤30mA); 
• Variaţie a câştigului automată sau manuală între presiune, curent şi tensiune; 
• 9 unităţi de conversie de presiune în funcţie de cererile utilizatorlui (ex. Psi, kPa, MPa, mbar, bar, kg/cm2); 
• Ecran LCD voluminos cu două linii de afişare cu vizualizare bună si lumină de fundal; 
• Ecran LCD voluminos cu două linii de afişare şi cu interfaţă de operare în Chineză; 
• Comunicare: USB (opţional software de calibrare on-line); 
• Interfaţă modul: M20x1.5; 
• Baterie reâncărcabilă Ni-H cu durată de funcţionare de 12 ore; 
• Tensiune de alimentare: 220±22Vca/50±1Hz;  

 
Caracteristici: 
- echipat cu inox inoxifabil fin cu structură compactă; 
- utilizat pentru mediu tip aer, ulei şi apa distilată sau pură; 
- măsoară presiunea din ţevi şi afişează presiunea în timp real; 
- baterie reâncărcabilă Ni-H cu adaptor special, cu protecţie la suprasarcină si scurtcircuit; 
- greutate redusă, dimensiuni reduse, operare uşoară şi potrivit pentru aplicaţiile pe teren; 
- operare rapidă cu software pe calculator; 
 
Dimensiuni(LxWxH): 100mm×130mm×45mm;     Greutate: 0.5kg;        
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