Vážení obchodní partneøi,
rádi bychom Vám touto cestou podali informace o novinkách v sortimentu Thermis. V souvislosti s vydáním
nového katalogu bychom Vás chtìli informovat o nových produktech zahrnutých v katalogu 2015.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na technickém oddìlení.

Teplotní THTS2 a tlakový THPS2 elektronický spínaè
Teplotní a tlakové spínaèe umožòují digitální mìøení a regulaci teploty a tlaku se
zobrazením na displeji s výstupem 4-20mA a spínacími kontakty. Pomocí vestavìného
pøevodníku pøevádí namìøenou hodnotu na analogový výstup viz technické parametry.
THTS2, THPS2 jí dále vyhodnocují dvìma relé výstupy, které lze individuálnì nastavit.
Využití spínaèù je velmi široké, používjí se pro mìøení teploty a tlaku v petrochemickém
prùmyslu, energetice, hydraulice, atd.
Odkaz na katalogový list THTS2
Odkaz na katalogový list THPS2

Manometrová sestava THCR-II A pro kryo použití
Model THCR-II A je kombinovaný diferenèní manometr, který se používá pro zobrazení
diferenèního tlaku v kryogenických nádobách, které obsahují zkapalnìný plyn. THCR-II A
se skládá ze tøí prvkù - diferenèního manometru, manometru statického tlaku a
multifunkèního ventilu. Celý set je umístìn v robustním hliníkovém pouzdøe pro zvýšenou
ochranu celého kompletu.
Odkaz na katalogový list THCR-II

Pouzdro manometrové pro extrémní podmínky THPI 150
Ochranná pouzdra pro manometry do extrémních podmínek jsou urèena pøedevším pro
ochranu manometrù pøed velmi nízkými teplotami a ostatními nepøíznivými vlivy. Pouzdro
je vyrobeno z robustního hliníkovo-duralového komponentu. Jako primární tepelná
izolace slouží velmi úèinný pyrogel v tl. 10mm (což odpovídá cca 20cm polystyren. izolaci).
Díky promyšlené konstrukci, s minimem tepelných mostù a velmi úèinné izolaci,
nevyžaduje pouzdro aktiv. ohøev. K ohøevu vnitøního prostoru dochází pasivnì teplotou
mìø. média. V pøípadì nedostateèného prohøátí lze poudro vybavit aktiv. ohøevem o
výkonu standard. 15/30W. Pouzdro je standard. konstruováno pro robustní provedení
manometru pr. 100mm.
Odkaz na katalogový list THPI 150
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