UNISERVICE / VECOM TÜRKİYE
BÜLTEN # 48
Değerli Dostlarımız,
GM INSTRUMENTATION firması ile yeni yapmış olduğumuz anlaşmayı sizlere duyurmaktan büyük mutluluk
duymaktayız.
GM Instrumentation, firmamızın geniş ürün yelpazesi içerisindeki ölçme ve kalibrasyon konusundaki eksikliği,
sıcaklık, basınç geyci ve kalibrasyon ekipmanları ile egzost gaz payrometreleri, ultrasonik sızıntı detektör
ekipmanları ile gidereceği ve sizlere bu konuda en iyi hizmeti sunacağı konusunda hiçbir şüphemiz yoktur.

GM Instrumentation Ürünleri;



Makine Dairesi Kontrol ve Görüntüleme Panelleri
Tüm kritik Basınç ve Sıcaklık Değerleri tek bir panelde görüntülenebilir.



Basınç Ekipmanları
Çok geniş bir yelpazede sunulan Basınç Geyçleri ve Transmiterleri
40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm, 150mm ve 250mm standart basınç saatleri
20,000 psi ölçme kapasitesine kadar çeşitli vakum geyçleri
Tüm geyçler kuru yada gliserinli sağlanabilir.



Egzost Gaz Ölçümü
Thermo-couples ve PT 100 direnç propları ihtiyacınıza göre imal edilebilir.
0-650 °C Egzost Gaz Payrometreleri
Üzerlerine monteli yada uzaktan okunabilir modeller mevcuttur.



Termometreler
İstenilen ölçülerde sıcaklık saatleri
Kabin içi termometreler
Scoop termometreler
Avuç içi termometreler
Avuç içi kızılötesi termometreler



Basınç ve Sıcaklık Kalibrasyon Ekipmanları
Maksimum 1000 bar seviyesine kadar tüm basınç ekipmanlarınızın kalibrasyonu için taşınabilir basınç test
pompası.
o Basınç Kalibrasyon Ekipmanı

Test kitleri 400 bar basınca kadar ölçüm yapabilir. Su
veya diğer kalibrasyon sıvıları hassas basınç
ayarlamaları yapabilmek için T bar tarafından kontrol
edilen bir silindir vasıtasıyla sıkıştırılır.
Basınç, test geycinden testi yapılan birim kıyaslanarak
okunabilir.
İşlem taşıma çantasındaki 2x100mm yada 1x150mm
test göstergeleri ile yapılır.
Test kiti özellikleri ve aksesuarları:
 Basınç aralığı : -600 mbar – 400 bar.
 Adaptörler ile temin edilir.
 Taşma kabı
 T bar.
Fiyat: 395,00 Sterlin (fiyata test geyçleri dahil
değildir)
Test geyçleri 30 Sterlinden başlayan fiyatlarla ayrıca

Basınç geyçleri, basınç transmiterleri, basınç
anahtarları, göstergeleri, kaydedicileri ve kontrol
ekipmanları için portatif basınç kalibrasyon kitleri ürün
yelpazemizde yer almaktadır.
Tüm kitler taşınabilir çantasında ve çok geniş
aksesuarlarıyla tedarik edilmektedir.
TP1 kit özellikleri:
 İkili pünomatik Basınç ve vakum kaynağı
 25 bar seviyesine kadar basınç yaratılabilir.
 Adaptör seti, hortum ve 2x63 mm geyç
Fiyat : 494,00 Sterlin
Geyç seçenekleri:
-1 bar Vakum
0-7 bar
0-11 bar
0-25 bar
o

Payrometreler, Termomotreler, PT100 ve Stern Termometrelerinizin kalibrasyonu için
taşınabilir termometre kalibrasyon cihazı (ortam havası - 600 °C).

Kullanımı çok kolay ve çok az yer kaplayan Dry Blok sıcaklık kalibrasyon cihazı 3
hava sıcaklığı – 600 °C arsında kalibrasyon imkanı sağlar. Fiyat : 990 Sterlin
Tüm makineler için Yüksek Basınç Göstergesi (maksimum 250 bar).
Lütfen detaylı bilgi için bizleri aramaktan çekinmeyiniz
Saygılarımızla
Uniservice

½

dijital ekranı ile ortam

