
Installations- og 
betjeningsvejleding Series S2000

1. Specifikation

Trykområde: -0.677 bar til 1.034 bar
Medie: Luft eller ikke brandbare gasser
Nøjagtighed: +/- 2% på fuld skala
Temperaturområde: -6.7 til 60°C
Tilslutninger:  1/ 8” hun NPT
Hus: Støbt aluminiumshus med akryl 
dæksel
Vægt: 510 g

2. Installation
• Efter modtagelse bør du inspicere instrumentet for om det er korrekt  

trykområde til den tilsigtede anvendelse. 
• Installer instrumentet på et sted, der passer til anvendelsesområdet. 
• Alle standard S2000 målere er kalibreret i lodret position. For at opretholde 

den angivne nøjagtighed skal måleren monteres lodret.
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Tilbehør i kasse: Montageskruer, slange nipler, propper til ubrugte tilslutninger

Måleenhed: mm
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3. Montage
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4. Tilslutning af slanger til trykmåling

S2000 har tilslutninger for højt og lavt tryk på både bagsiden og siden af måleren. 
De bruges til at måle positivt, negativt eller differenstryk. Viseren bevæger sig 
fremad, hvis det absolutte tryk fra den høje tilslutning er større end trykket i den 
lave tilslutning. Viseren bevæger sig bagud, hvis det absolutte tryk for den lave 
tilslutning er større end trykket i den høje tilslutning. 
Hvis den ene port er tilsluttet tryk, skal du huske at afblænde ubrugte porte for 
høj- og lavtrykstilslutninger.
Hvis der anvendes en port for reference måling til atmosfærisk tryk, er det ikke 
nødvendigt at afblænde den tilsvarende ubrugte port.

Montage på flade
Bor 3 huller fordelt på en cirkel med en 
diameter på 103 mm, hvilket modsvarer 
hullerne på bagsiden af instrumentet. 
Fastgør instrumentet med de 3 monte-
ringsskruer, som er vedlagt i kassen.

Montage i panel
Skær en rund åbning i panelet med 
en diameter på 116mm. Placer instru-
mentet i paneludskæringen og fastgør 
instrumentet med de 6 monterings-
skruer, som er vedlagt i kassen.

4. Tilslutning af slanger til trykmåling

Nulpunkts justering kan foretages efter installationen. Brug justeringsskruen ne-
derst i frontdækslet til at nulstille viseren. Sørg for, at der ikke er tryk på slangerne 
under justeringen.


