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Mechanické hladinoměry Unimes, MT-Profil

Unimes

Univerzální mechanický hladinoměr
s ozubenými převody z mosazi
a nového stříbra. Rozsah měření lze
plynule nastavit od 90 do 200 cm
výšky nebo průměru nádrže,
přičemž pro všechny měřicí rozsahy
je využita plná výchylka ukazatele
270°. Indikace v % výšky náplně.
Dodatečně lze vložit stupnici
v litrech.

Nastavitelný ukazatel pro kontrolu
spotřeby. Připojovací závit G11/2
a G2. Pouzdro z ABS a plovák
z PE-HD.
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MT-Profil R – 11/2 a – 2

Univerzální mechanický hladinoměr
s plastovými planetovými převody.
Rozsah měření se nastavuje od 
0–250 cm přetočením stupnice.
Výměnná stupnice 0–150 cm 
a 0–250 cm.
Připojovací závit G11/2 nebo G 2.
Pachotěsný. Vhodný do
záplavových oblastí.

Redukce

Redukce G2 × G11/2 ze šedého
plastu (ABS).

Plastová měrka

Měrky z plastu s dělením
v cm. 
Dobře čitelné. 
Se 100 cm dlouhým
mosazným řetízkem. 
Vhodné pro používání
v topném oleji
a motorové naftě.

RK: G BJ Obj. č. Cena €

Unimes 10 11500

Přídavné stupnice v litrech 1 11900

Speciální přídavné stupnice 1 11999

MT-Profil R – 11/2 50 16500

MT-Profil R – 2 50 16540

Redukce G2 × G11/2 10 20903

Plastová měrka*:

Délka 170 cm, rozsah měření 160 cm 10 20010

Délka 210 cm, rozsah měření 200 cm 10 20011

Délka 260 cm, rozsah měření 250 cm 10 20012

Délka 300 cm, rozsah měření 290 cm 10 20013

• Unimes je jediné mechanické
měřidlo obsahu se stupnicí
v litrech.

• Vysoká přesnost měření

• Dlouhá životnost

• Univerzální s plnou výchylkou
ukazatele

Přídavné stupnice v litrech

k měřidlu Unimes pro všechny
normalizované, válcové ležaté
nádrže. Při objednání uvádějte
tvar a objem nádrže.

Speciální přídavné stupnice

k měřidlu Unimes pro nádrže
libovolného tvaru a rozměrů.
K objednávce přiložte výkres
nádrže nebo litrovací tabulku.

* U měrek (všechny délky) je nutné počítat s dodatečnými přepravními náklady.

Pachotěsné!

Polyamid

PE-HD

ABS
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