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MANOMETRE
Vil du forbedre produktionsudstyret? Så du optimerer og fremtidssikrer
produktionskæden? HNC Group’s manometre, til både fødevareindustrien
og den pharmaceutiske industri, er skabt til at møde omverdenens stadigt
større krav til sikkerhed, renlighed og sporbarhed.

KUNDETILPASSEDE
LØSNINGER
MGS-10

MGS-18

01.SP

Standard Ø63 mm væskefyldt manometer,
som er velegnet til alle industrielle applikationer, f.eks. pumper, pressere, dieselmotorer og andre typer maskiner, hvor der
forekommer trykpulsationer og vibrationer.

Rustfrit manometer, som er velegnet til alle
industrielle applikationer, f.eks. pumper,
pressere, dieselmotorer og andre typer
maskiner, hvor der forekommer pulsationer
og/eller vibrationer.

Rustfrit manometer, som er ideelt til sanitær
måling af tryk i alle applikationer indenfor
levnedsmiddel- og farmaceutisk industri.
Vores manometer er 3A godkendt og
designet til at kunne måle under vanskelige
betingelser., samt velegnet for CIP/SIP.
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Universal differens manometer er et
kvalitetsinstrument, der anvendes til bl.a.
differenstrykmåling over filtre og varmevekslere samt niveaumåling og måling
af gennemstrømningsdifferencer og viser
direkte trykforskellen mellem 2 punkter.

Manometer med trykformidler til homogenisatorer, er designet til brug på homogeniseringsmaskiner, og tåler derfor alle de
trykstød og vibrationer dér hvor ekstreme
trykforhold forekommer. Vores manometer
har alle relevante godkendelser og overholder alle krav.
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Rustfrit præcisions manometer som er velegnet til kontrolmåling af tryk i forbindelse
med kalibrering af andre manometre eller
indstilling/kontrol af f.eks. pressostater. Det
er beregnet til at måle tryk i ikke aggressive
gasser eller væsker.

STØRRE KRAV

TIL SIKKERHED

TERMOMETRE
Ud over standardkomponenter, som lagerføres, har HNC Group mulighed
for at levere kundetilpassede instrumenteringsløsninger, såsom fyldning af
manometre, specielle tilslutninger samt naturligvis reparationer og service
på produkter.

Vi forsøger løbende at tilpasse vores sortiment, så vi kan levere kvalitetsprodukter til
konkurrencedygtige priser. Vi evaluerer for tiden vores udvalg af termometre.

HNC GROUP A/S | INDUSTRIVEJ 2 | 4241 VEMMELEV | 7013 2300 | SALES@HNCGROUP.DK | WWW.HNCGROUP.DK

Du er som altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at
bestille termometre.

VI FINDER LØSNINGEN

SAMMEN MED
KUNDEN

ANDRE INSTRUMENTER
Vi leverer komplette løsninger og velfungerende automatiseringssystemer
baseret på egne produkter samt produkter fra anerkendte udenlandske
producenter. Vi finder løsningen sammen med kunden. Til rette tid og pris.

TRYKTRANSMITTER
ST18 er en elektronisk tryktransmitter, der
anvendes til måling af tryk, hvor man
ønsker at omsætte et tryk til et elektrisk
udgangssignal, for fjern-overvågning,
- regulering eller kontrol af en proces.
Tryktransmitteren er CE-mærket.

KONTAKTSYSTEM
Til montage på et eksisterende standard
instrument med bayonet-frontring DN 100

GASTÆTHEDSPRØVER

FOOD & PHARMA

Anvendes til kontrol af gasinstallationer og
kan ydermere benyttes til fintrykmåling.

Vi har et bredt produktsortiment indenfor
processensorer og løsninger til levnedsmiddelindustrien og den farmaceutiske industri.
Vore produkter kommer fra Baumer.

MANOMETERHANE
Manometerhane fig. 10 med muffe, ⅜” RG
og ½” RG, 10 bar / 50 °C, messing.

MANOMETERVENTIL
Manometerventil fig. 60 DIN 16270, ½” RG, nippel / spændemuffe, messing / stål / AISI 316L.

eller DN 160. Manometer-glasset erstattes
af kontakt.

Overgangsstykke fig. 87 med dekskant, ⅛”
RG - ½” RG indv. og udv., messing / INOX
/ stål.

GUMMIKAPPE
Gummikappe til Ø63 / 100 mm.

TRYKFORTSATS
MGS9-111 med gevindtilslutnig, AISI 316L.

MANOMETERRØR
Manometerrør fig. 90 i stål med ½” nippel /
vandret tilgang, maks. 200 bar.
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OVERGANGSSTYKKE

GROUP
IGENNEM MERE
END 30 ÅR
Siden 1979 har HNC Group leveret løsninger til automatisering og effektivisering
af produktionen til mange af de førende danske virksomheder i bl.a. fødevare- og medicinalindustrien. Sammen med vores kunder udvikler vi fremtidssikrede løsninger og produkter til at opfylde de stadigt stigende krav til miljø,
sikkerhed, renlighed og sporbarhed.
Vores mål er at give kunderne de mest innovative løsninger på markedet.
Derfor har vi gennem årene udviklet produkter og løbende uddannet vores
medarbejdere. Vores viden og erfaring danner i samspil med vores innovative
produkter grundlag for vores arbejde, der fører til vellykkede løsninger til vores
kunder.

FAMILIEEJET VIRKSOMHED
MANGE ÅRS ERFARING
EGEN UDVIKLING OG MONTAGE
DEDIKERET PERSONALE

www.hncgroup.dk
sales@hncgroup.dk · 7013 2300
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