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Kompaktowy manometr elektroniczny

Zalety produktu: seria S4600 ST

 „Wszystko w jednym”
 Pomiar ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień  
 oraz  pomiar prędkości przepływu powietrza  
 (w zależności od wersji). 

 Wszechstronny
 Sześć (różnicowych) zakresów  
 pomiarowych ciśnienia.

 Uniwersalny
  Obejmuje całą gamę pomiarów: 

od przyrządu pomiarowego niskiego 
ciśnienia (20 mbar)  aż do wersji dla bardzo 
wysokiego ciśnienia (18 bar).

 Precyzyjny
  Bardzo dokładne pomiary dzięki wbudowanemu 

pomiarowi ciśnienia atmosferycznego i kompensacji 
temperatury. Zmierzone wartości wyświetlane są w 
9 jednostkach: mbar, Pa, hPa, kPa, mmWC, mmHg, 
inHg, psi, bar.

 Czytelny
 Większa wygoda: duży wyświetlacz TFT  
           (W x S: 45 x 60 mm) pokazuje cztery zmierzone  
 wartości jednocześnie i pozwala widzieć wyniki,  
 nawet w ciemnych pomieszczeniach.

 Niezawodny
 W pełni automatyczne  
 sprawdzenie urządzenia, manualne  
 oraz automatyczne zerowanie  
 podczas uruchamiania programu.

 Mobilny
  Zapisy pomiarów jako kody QR dla smart-

fonów, tabletów lub oprogramowania do 
kierowania urządzeniem.

 Energooszczędny
 Energooszczędny tryb ECO  
 zapewnia długotrwałe działanie  
 baterii.

 Niezależny
  Karta MicroSD umożliwia niezależnie  

od systemu przechowywanie zapisa-
nych pomiarów (format HTML) oraz 
szybkie aktualizacje oprogramowania 
przez użytkownika.

 Inteligentny
 Opcjonalna funkcja rejestratora danych   
 (swobodnie wybieralny interwał od 1 do 
  999 sekund) do długotrwałego pomiaru   
 lub diagnostyki. Dane są przechowywane  
 w formacie XML, co umożliwia elastycz- 
            ne przetwarzanie za pomocą standar- 
           dowych aplikacji takich jak MS Excel.

 Bezprzewodowy
 Interfejs podczerwieni dla drukarki IR.

 Wydajny
 Wytrzymały akumulator litowo-jonowy  
 zapewnia do 38 godzin pracy.

 Ergonomiczny
 Niezwykle kompaktowy i lekki design  
 zapewnia wygodną obsługę bez użycia  
 rąk dzięki magnesowi zamontowanemu  
 w obudowę ochronną.

 Innowacyjny
 Energooszczędny interfejs Bluetooth 
 Smart do transmisji danych z AFRISO  
 CAPBs lub aplikacji AFRISO.

Aplikacja mobilna  
EuroSoft

Manometry elektronicznePomiar ciśnienia
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S2600

Szerokie zastosowanie w pomiarze ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień gazów suchych 
i nieagresywnych. Ideal ny do zastosowań w przemyśle, medycynie i klimatyzacji. Inne typo-
we obszary zastosowań: pomiar ciągu kominowego, pomiar ciśnienia wlotowego, ciśnienie 
przepływu i ciśnienie dy szy, utrata ciśnienia w gazach płynących, kontrola filtrów, systemy 
wentylacyjne lub kanały, obiekty produkcyjne i wydobywcze, pomiar próżni (laboratorium), 
sprawdzenie ciśnienia połączenia (rurociągi gazu ziemnego), kontrola ciśnienia palnika, kon-
trola zbiorników cieczy (ciśnienie wlotowe i wylotowe). 

Zastosowanie

Dane techniczne
Model Zakres  

pomiarowy (mbar)
Ciśnienie  
maksymalne (bar) Rozdzielczość (mbar) Dokładność  

(% wartości zmierzonej)

S2601 -20/+150 1,35 0,01 (< 19,99) lub 0,1 (> 20) 1,0 ± 1 cyfra (< 130,0 mbar)

S2610 -50/+1.000 3 0,1 (< 199,9) lub 1,0 (> 200) 1,0 ± 1 cyfra (< 1.000 mbar)

S2650 -100/+5.000 10 0,1 (< 199,9) lub 1,0 (> 200) 1,0 ± 1 cyfra (< 5.000 mbar)

S2680 -100/+8.000 10,5 0,1 (< 199,9) lub 1,0 (> 200) 1,0 ± 1 cyfra (< 8.000 mbar)

 Cztery (różnicowe) zakresy pomiarowe ciśnienia.

 Wartości pomiarowe wyświetlane w 8 jednostkach:  
 mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi, bar.

 Automatyczne zerowanie.

 Funkcja Hold pozwalająca zatrzymać na ekranie aktualnie  
 zmierzony wynik.

 W pełni automatyczne sprawdzenie urządzenia, manualne oraz  
 automatyczne zerowanie podczas uruchamiania programu.

 Wtykowe króćce do węża 8mm lub zaciskowe 3 mm typu Festo.

Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0/40°C 
Przechowywanie:  -20/+50°C
Czas pracy na baterii
Max. 100 godzin
Waga (obudowa)
Ok. 250 g
Wysokość
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm
Ekran
LCD, monochromatyczny 
W x S: 46 x 48 mm

Przyłącza węży
S2601, S2610:  Ø 8 mm 
S2650, S2680: Ø 8 mm + adaptery na 3 mm 
(Festo)
Zasilanie
2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Dopuszczenia
EN 50379-2
Zakres dostawy
Manometr elektroniczny z bateriami, kieszeń 
gumowa z magnesami, komplet przewodów 
pomiarowych, protokół kalibracji

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

S2601 4726010 321,00 € (F)
S2610 4726100 321,00 € (F)
S2650 4726500 362,00 € (F)
S2680 4726800 362,00 € (F)

 MANOMETRY  
 ELEKTRONICZNE

Pomiar ciśnieniaManometry elektroniczne
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CAPBs® sens PS20,   
strona 53
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 Do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień.

 Sześć (różnicowych) zakresów pomiarowych ciśnienia, od przyrządu pomia- 
           rowego do niskiego ciśnienia (20 mbar) do wersji dla bardzo wysokiego  
           ciśnienia (18 bar).

 Wysoka dokładność pomiaru dzięki pomiarowi ciśnienia atmosferycznego  
 oraz kompensacji temperatury.

 Duży kolorowy wyświetlacz TFT (45 x 60 mm) i wyświetlanie 4 wartości   
 pomiarowych jednocześnie.

 Zmierzone wartości wyświetlane w 9 jednostkach: mbar, Pa, hPa, kPa,  
 mmWC, mmHg, inHg, psi, bar.

 W pełni automatyczne sprawdzenie urządzenia, manualne oraz  
 automatyczne zerowanie podczas uruchamiania programu.

 Karta MicroSD i niezależne od systemu przechowywanie zapisanych  
 pomiarów (format HTML) oraz szybkie aktualizacje oprogramowania przez  
 użytkownika.

 Opcjonalna funkcja rejestratora danych do długotrwałego pomiaru  
 lub diagnostyki (dane w formacie XML).

 Pomiar prędkości przepływu powietrza w zakresach do 20 mbar lub 150 mbar.

S4600 ST

MANOMETR ELEKTRONICZNY

Do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień gazów  
suchych i nieagresywnych. Idealny do zastosowań w przemyśle, 
medycynie i klimatyzacji. Inne typowe obszary zastosowań: pomiar 
ciągu kominowego, pomiar ciśnienia wlotowego, ciśnienie przepły-
wu i ciśnienie dyszy, utrata ciśnienia w gazach płynących, kontro-
la filtrów, systemy wentylacyjne lub kanały, obiekty produkcyjne  
i wydobywcze, pomiar próżni (laboratorium), sprawdzenie ciśnienia 
połączenia (rurociągi gazu ziemnego), kontrola ciśnienia palnika, 
kontrola zbiorników cieczy (ciśnienie wlotowe i wylotowe). Przed po-
miarem mogą zostać ustawione wartości minimalne i maksymalne  
po przekroczeniu których włącza się alarm na ekranie oraz alarm 
dźwiękowy. Darmowa aplikacja EuroSoft mobile dla systemu Andro-
id pozwala na transfer danych pomiarowych do smartfonu lub table-
tu za pomocą kodu QR i wizualizację wyniku pomiaru. Dane mogą 
także zostać wysłane e-mailem.

Zastosowanie

Aplikacja mobilna  
EuroSoft

Manometry elektronicznePomiar ciśnienia
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Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0/40°C 
Przechowywanie:  -20/+50°C

Czas pracy na baterii
Max. 38 godzin

Waga (obudowa)
Ok. 250 g

Wymiary
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm
Ekran
Kolorowy wyświetlacz TFT, 2,8” 
W x S: 45 x 60 mm

Przyłącza węży
S4601 ST, S4602 ST, S4610 ST: 8 mm
S4650 ST, S4680 ST, S4699 ST: 8 mm + adaptery  
na 3 mm (Festo)

 

Zasilanie
Poprzez baterię litowo-jonową  
(3,6 V/1800 mAh) lub zasilacz (mini USB) 
Pamięć danych
karta micro SD, max. 16 GB
Rejestrator danych
Interwał ustawiany indywidualnie: 1-999 
sekund
Interfejs
Podczerwień, Bluetooth Smart, generator  
kodu QR, gniazdo na kartę pamięci
Dopuszczenia
EN 50379-2 (poza S4699 ST)
Zakres dostawy
Manometr elektroniczny z ładowarką  
i kablem USB 
Kiszeń gumowa z magnesami
Karta micro SD
Komplet przewodów pomiarowych
Certyfikat kalibracji

Dane techniczne

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

S4601 ST (150 mbar) 4766010 362,00 € (F)
S4602 ST (20 mbar) 4766020 377,00 € (F)
S4610 ST (1.000 mbar) 4766100 362,00 € (F)
S4650 ST (5.000 mbar) 4766500 399,00 € (F)
S4680 ST (8.000 mbar) 4766800 399,00 € (F)
S4699 ST (18.000 mbar) 4766990 409,00 € (F)

DółGóra

Głośnik

Gniazdo karty 
micro SD

Gniazdo USB zasilacza / ładowarki

Króćce do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień Interfejs podczer-
wieni drukarki

Model
Zakres  
pomiarowy  
(mbar)

Prędkość 
(m/s)

Ciśnienie 
maksymalne  
(bar)

Rozdzielczość (mbar)
Dokładność
(% wartości  
zmierzonej)

S4601 ST ± 150 2 – 50 1,35 0,01 (< 99,99) bzw. 0,1 (> 100) 
prędkość (m/s): 0,1

0,5 ± 1 cyfra  
prędkość: ±0,8 m/s

S4602 ST  ±  20 0,5 – 50 0,25 0,001 
prędkość (m/s): 0,1

0,5 ± 1 cyfra  
prędkość: ±0,3 m/s

S4610 ST ± 1.000 – 16 0,1 (< 999,9) / 1,0 (> 1.000) 0,5 ± 1 cyfra 

S4650 ST ± 5.000 – 16 0,1 (< 999,9) / 1,0 (> 1.000) 0,5 ± 1 cyfra 

S4680 ST ± 8.000 – 16 0,1 (< 999,9) / 1,0 (> 1.000) 0,5 ± 1 cyfra 

S4699 ST ± 18.000 – 28 1 0,5 ± 1 cyfra 

Pomiar ciśnieniaManometry elektroniczne
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Więcej informacji na temat 
opcji i akcesoriów zawiera 
rozdział 7.
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Zastosowanie

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Zestaw do prób szczelności instalacji 3400000 207,00 € (F)

ZPSI

ZESTAW DO PRÓB SZCZELNOŚCI  
INSTALACJI

 Zestaw startowy do prób szczelności instalacji.

 Stosowany do prób szczelności instalacji C.O i C.W.U  
 przed ich napełnieniem.

 Dedykowany do współpracy z manometrami elektronicznymi  
 serii S4600 ST.

 Zawór odcinający z precyzyjną regulacją dla łatwej regulacji  
 ciśnienia napełniania.

 Szeroki zakres przyłączy do różnych typów instalacji.

Zestawy do pomiaru szczelności wykorzystywane są m.in. do prób szczelność instalacji C.O  
i C.W.U przed ich napełnieniem. Znajdują również zastosowanie w sprawdzeniu hermetyczności 
instalacji centralnego odkurzacza oraz w innych instalacjach, gdzie konieczne jest uzyskanie bar-
dzo dokładnych wyników szczelności układu.

Zestaw do pomiaru szczelności instalacji ZPSI współpracuje z manometrami elektronicznymi  
serii S4600 ST. Zamawiający powinien skonfigurować zestaw samodzielnie uwzględniając indy-
widualne potrzeby wybierając odpowiedni manometr. Zestaw do pomiaru szczelności wyposa-
żony jest w aluminiową walizkę, zawór odcinający, pompkę, różnego typu przyłącza do instalacji 
oraz czytelną instrukcję obsługi.

Dzięki dużej precyzji pomiaru, różnym zakresom pomiarowym manometrów a także wielu koń-
cówkom pomiarowym możliwości zastosowania ZPSI są bardzo wszechstronne.

Pomiar ciśnieniaTest szczelności

Zakres dostawy:
Walizka transportowa
Zawór odcinający
Imbus do zaworu odcinającego
Pompka ręczna z zaworami zwrotnymi 
Wąż silikonowy 7 x 3,1 mm, 1,5 m długości  
Szybkozłącze
Stożek rozporowy ½" z przewodem 
Stożek rozporowy ¾" - 1 ¼" z przewodem 
Przyłącze gwintowane G½" z przewodem

i
Więcej informacji na temat 
opcji i akcesoriów zawiera 
rozdział 7.
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Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Detektor gazu GSP1 z giętką sondą, baterią i ładowarką 4410000 288,00 € (F)
Detektor gazu GSP3 4430000 185,00 € (F)
Detektor gazu GSP3 Flex 4411000 220,00 € (F)

GSP 1 GSP 3 / GSP 3 Flex

Zakres pomiarowy 
(metan) 0/2.000 ppm

Czułość (metan) 20/50 ppm

Zakres temperatury 
pracy

Otoczenie: 5/40°C 
Przechowywanie: -5/+40°C

Czas pracy na baterii 24 godziny 10 godzin

Waga (z bateriami) 360 g 160 g

Wymiary W x S x G: 72 x 130 x 26 mm W x S x G: 60 x 124 x 30 mm

Wskazania Ciąg 20 diod LED 3 diody LED

Zasilanie Akumulator NiMH 5V 1600 mAh, 
zewnętrzny zasilacz / ładowarka 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Wykrycie wycieków gazu (przede wszystkim łatwopalnych gazów) w gazociągach oraz łącz-
nikach, gazomierzach, palnikach gazowych i zbiornikach gazu. Alarm GSP1: jeśli zostanie 
przekroczona dowolnie ustawiona wartość graniczna urządzenie aktywuje alarm dźwiękowy. 
Alarm GSP3: natężenie uchodzącego gazu jest sygnalizowane przez trzy diody LED. Jednocze-
śnie przyrząd generuje sygnał dźwiękowy, którego częstotliwość jest proporcjonalna do stęże-
nia gazu.

Zastosowanie

Dane techniczne

 Szybka i niezawodna detekcja łatwopalnych gazów.

 Czujnik dla szerokiego zakresu palnych gazów (podstawowa kalibracja: metan).

 Ochrona czujników zapewnia długą żywotność.

 Elastyczna sonda pomiarowa do stosowania w miejscach trudno dostępnych (GSP 1, GSP 3 Flex).

 Alarm dźwiękowy przy przekroczeniu wartości granicznych.

 Dostosowanie progu alarmu za pomocą klawiszy i korekcji punktu zero (GSP1).

Detektory gazuDetekcja wycieku

GSP 1

GSP 3

GSP 3 Flex

22

DETEKTORY GAZU GSP

Dostępny  
także jako 

CAPBs® sens GS10,   
strona 52
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 Szybka i niezawodna detekcja łatwopalnych gazów.

 Czujnik dla szerokiego zakresu palnych gazów (podstawowa kalibracja: metan).

 Ochrona czujników zapewnia długą żywotność.

 Elastyczna sonda pomiarowa do stosowania w miejscach trudno dostępnych (GSP 1, GSP 3 Flex).

 Alarm dźwiękowy przy przekroczeniu wartości granicznych.

 Dostosowanie progu alarmu za pomocą klawiszy i korekcji punktu zero (GSP1).

Opcje i akcesoria dla manometrów elektronicznych

Komplet przewodów pomiarowych 
Art.-Nr 500237

Zawór odcinający do ZPSI
Z szybkozłączem i precyzyjnym zawo-
rem regulacyjnym umożliwiającym 
łatwą regulację ciśnienia napełniania
Art.-Nr 500670

Cylindryczne i stożkowe zatyczki kon-
trolne z przewodem i szybkozłączem  
do zaworu odcinającego
Art.-Nr 500678.1
Art.-Nr 500678.2
Art.-Nr 500678.3
Art.-Nr 500678.4
Art.-Nr 500678.5
Art.-Nr 500678.6
Art.-Nr 500679.1
Art.-Nr 500679.2
Art.-Nr 500679.3

Opcja:  
Pomiar prędkości przepływu  
Art.-Nr 510913
Pomiar prędkości przepływu powietrza
we współpracy z rurką Pitota 360 mm  
Art.-Nr 500238   
Pomiar prędkości przepływu powietrza
we współpracy z rurką Pitota 460 mm  
Art.-Nr 500238.1 Rejestrator danych

Rejestracja danych pomiarowych  
co sekundę w czasie pomiaru (format XML)
Art.-Nr 51101

Opcje i akcesoria Pomiar ciśnienia

2
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