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Manometr różnicowy typu DPG-A pokazuje 
różnicę ciśnień między dwoma pomieszcze-
niami. Wykorzystywany jest w schronach do 
wskazywania różnicy nadciśnienia między 
schronem a obszarem zewnętrznym lub 
ciśnienia różnicowego między obszarami 
wewnątrz schronu.

Ekonomiczny manometr różnicowy typu 
DPG-A gwarantuje dokładność w granicach 2% 
(pełnej skali) zapewniając precyzyjność. Niskie 
ciśnienie powietrza, dodatnie, ujemne 
(podciśni-enie) lub ciśnienie różnicowe 
wskazywane jest na wyświetlaczu analogowym 
za pomocą prostego ruchu bez tarcia.

DPG-A jest odporny na wstrząsy, wibracje 
i nadci-śnienie. Manometr różnicowy wytrzy-
muje ciśnienie wybuchu 40 bar przy impulsie 
70 bar/ms.

Urządzenie nie ma cieczy manometrycznej, co 
niweluje problemy z parowaniem płynów, 
zamrażaniem, toksycznością, lub trudnościami 
z poziomowaniem. Miernik został przetestowany 
i certyfikowany na zgodność ze standardami 
izraelskim i singapurskimi.

Manometr różnicowy
Model DPG-A

ZASTOSOWANIE:

• W celu zapewnienia 
maksymalnej 
wydajności, urządzenie 
powinno zostać 
zamontowane 
wyłącznie na sprzęcie 
wyprodukowanym 
przez Beth-El Industries

• Dostępne różne zakresy

Beth-El Industries
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Beth-El Zikhron Yaaqov

Industries Ltd.

1 Avshalom Road 

Zikhron Yaaqov, Israel

Tel: + 972-4-629 0000

www.beind.com

Wybór dostępnych manometrów różnicowych

Zasięg wody w mm Zakres Paskali/kPa Zakres wody w calach

0 – 10 0 – 100 Pa 0 – 0.5

0 – 25 0 – 250 Pa 0 – 1.0

0 – 50 0 – 300 Pa 0 – 2.0

0 – 80 0 – 500 Pa 0 – 3.0

0 – 100 0 – 750 Pa 0 – 4.0

0 – 1.5 kPa

Inne opcje dostępne są na zamówienie

CERTYFIKATY:

• Urządzenie zostało 
przetestowane 
i certyfikowane na 
zgodność 
z odpowiednimi 
normami izraelskimi, 
singapurskimi 
i Szwajcarskimi

• Kontrola jakości 
zgodnie z ISO 9001

• Zapewnienie jakości 
zgodnie z AQAP 2110

Rodzaj: 

DPG-A

DPG-A

– Zakres:

– 50 mm

– 500 Pa

– 2"DPG-A
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z osłoną
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Disclaimer: This is a provisional document and any and all information contained within it is unverifi ed and currently under review.

Sposób składania zamówienia:Dystrybutor:
Paramedica Mil-Sys  

Sp. z o.o. Sp. k.
Czerniowiecka 9/27

02-705 Warszawa, Polska
Tel: 602 109 482

Fax. 22 378 20 62
www.paramedica-milsys.pl




