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Manometer voor lucht en vloeistoffen PCE-910 / 917   
manometer voor luchtdruk en vloeistofdruk, 2 beschikbare modellen met RS-232-interface 

en optionele software 

De manometer voor lucht en vloeistoffen is ontworpen om onder ongunstige omstandigheden te 
worden gebruikt. Deze professionele manometer voor lucht en vloeistoffen is ideaal om metingen te 
verrichten bij hydraulische en pneumatische installaties. Dit instrument dat door een 
microprocessor gecontroleerd wordt, garandeert de grootst mogelijke nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid. Dankzij zijn korte reactietijd en zijn behuizing die tegen stof en waterspatten 
beschermd is, is dit apparaat uitstekend geschikt voor preventief onderhoud. Alle modellen 
beschikken over een siliconencomponent dat het apparaat en de sensor beschermt bij 
onderdompeling in vloeistoffen. Het apparaat wordt met fabriekskalibratie geleverd, die nog met 
een laboratoriumkalibratie en een ISO 9000-certificaat kan worden aangevuld. De kalibratie omvat 
een controleprotocol dat op naam van uw bedrijf wordt verstrekt. Zo kunt u de manometer aan de 
interne controleapparatuur van uw bedrijf toevoegen volgens de ISO-normen. Hier ziet 
u manometers met technisch soortgelijke faciliteiten, maar deze zijn alleen geschikt voor lucht. 
Mocht u vragen hebben over de manometer voor lucht en vloeistoffen PCE-910/917, dan kunt u de 
volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het 
telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u 
graag meer advies over deze manometer en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Uit te kiezen meeteenheid  

- Aanduiding van overdruk, onderdruk en 

  differentiële druk  

- Min, Max, en Data Hold functie  

- RS-232-interface  

- Voor lucht en alle niet-agressieve gassen en 

  vloeistoffen  

- 15 mm LCD-beeldscherm  

- Adapter voor roestvrij stalen buizen en buizen 

  bij de zending ingesloten 

- Optionele ISO-calibratie 

http://www.pce-inst-benelux.nl/technische-specificaties/manometer-serie-pce-p15-p30-p50.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur-voor-alle-parameters/manometers-kat_157007_1.htm
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Technische specificaties 

Model     PCE-910 PCE-917  

PSI   Bereik   ±29,00 101,00  

  Resolutie 0,01 0,05  

mbar    Bereik  ± 2000 ± 7000 

  Resolutie  1 5  

inH2O    Bereik ± 802,0 ± 2800  

  Resolutie 0,5 2  

mH2O    Bereik ± 20,40 ± 70,00  

  Resolutie 0,01 0,05  

inHg   Bereik ± 59,00  ± 206,0  

  Resolutie 0,02 0,1  

mmHg    Bereik  ± 1500 ± 5250 

  Resolutie 1 5  

Torr   Bereik - - 

  Resolutie - - 

Pa / kPa Bereik - - 

  Resolutie - - 

cmH2O    Bereik ± 2040 ± 7000  

  Resolutie 1 5  

Kg/cm2   Bereik ± 2,040  ± 7,000  

  Resolutie 0,001 0,005  
 

Algemene technische specificaties van de manometer 

Nauwkeurigheid  ± 2 % (in heel het 
bereik)  

± 2 % (in heel het 
bereik)  

Reproduceerbaarheid  ± 1 %   ± 1 %  

Meetfrequentie  0,8 s  0,8 s  

Min Max Peak Hold ja  ja  

Interface RS-232  RS-232  

Batterijvoeding 1 x 9 V blokbatterij 
PP3  

1 x 9 V blokbatterij 
PP3  

Behuizingsmateriaal plastic  plastic  

Behuizingsafmetingen 180 x 72 x 32 mm  180 x 72 x 32 mm  

Gewicht 345 g  345 g  

Attentie: 

 

Indien het maximale drukbereik wordt overschreden, zal het apparaat (sensor) worden beschadigd. 
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Inhoud van de zending 

 

1 x hoge druk manometer PCE 91x (model 910 

of 917),  

1 x batterij,  

2 x adapters voor speciale roestvrij stalen 

buizen,  

1 x siliconenslang van 1 m en  

1 x gebruiksaanwijzing. 

 

 


