
Nyomáspróbák, tömörségi próbák mérő és regisztráló műszerei a DATAQUA 
Elektronikai Kft.-től 

 
Mérföldkőhöz érkezett a hazai gázellátó rendszerek műszeres tömörségi és 

nyomáspróba vizsgálatának modernizációja. Ezen az igen fontos alkalmazási területen ma 
még mindig elterjedten használt írótollas, papír alapú nyomás és hőmérsékletregisztrálók nem 
felelnek meg a mai követelményeknek és a felhasználói igényeknek! Az alábbiakban 
bemutatásra kerülő DATAQUA gyártmányú digitális nyomás és hőmérsékletregisztráló 
rendszer alkalmazása révén hamarosan eltűnhetnek, és végleg feledésbe merülhetnek a múlt 
évezred technikáját képviselő regisztráló műszerek. 

 

            
 
Az új, DA-S-PTRC… jelű SMART nyomás és hőmérsékletregisztráló rendszer 

alapelemeként a DATAQUA KFT olyan intelligens, nagy mérési pontosságú (±0,2% FS)  
digitális manométert és adatgyűjtőt fejlesztett ki, amely kis mérete révén, a mérőhelyeken 
egyszerűen elhelyezhető és a felhasználói igények figyelembevételével rugalmasan 
programozható. Az LCD kijelzős változatán azonnal leolvasható a mért nyomásérték. 
Rendkívül alacsony szintű áramfelvétele lehetővé tette, hogy a beépített lítium elemnek 
köszönhetően akár 3-5 évig is üzemképes maradjon. Nagy előnye a rendszernek, hogy 
teljesen objektív, emberi beavatkozástól mentes és pontos mérési eredményeket szolgáltat. 
Kezelése, programozása rendkívül egyszerűen, egy asztali vagy hordozható PC illetve PSION 
WA terminál segítségével elvégezhető. A mérési eredmények akár azonnali nyomáspróba 
jegyzőkönyvként is előállíthatók illetve kinyomtathatók. Regisztrálóinkat természetesen gyári 
kalibrálási jegyzőkönyvvel együtt szállítjuk, amelynek tartalma metrológiai szempontoknak 
és minőségügyi rendszerkövetelményeknek egyaránt megfelel.  

 
A rendszer javasolt felhasználási területei a vízművek vízvezeték rendszereinek 

nyomás ellenőrzése és regisztrálása mellett, a kis és nagyobb nyomású gázvezetékek 
regiszteres nyomás illetve tömörségi próbája, annak jegyzőkönyvezése. Műszereink nagyobb 
számban történő együttes alkalmazásával kimérhetővé válnak a téli, hidegebb időszakok 
többlet gázfelhasználásánál jelentkező, a gázellátási rendszert jelentősen befolyásoló szűk 
keresztmetszetek. 

 
A DATAQUA Elektronikai Kft. ahogy a vízellátás területén, úgy a gázellátás területén 

is alaposan átgondolt, teljesen kiforrott elektronikus, digitális nyomásellenőrző, nyomásmérő 
rendszereket kínál. Műszerei kiemelkednek sokoldalú programozási lehetőségeivel, korszerű 
elektronikai megoldásaival. A magas műszaki színvonal garantálja a hosszú élettartamot és a 
nagyfokú megbízhatóságot az elfogadható árszint mellett, melyet csak egy komoly múltú, 
nagy tapasztalatokkal rendelkező vállalkozás tud nyújtani. Ha a fentiekben vázolt 
feladatokhoz, vagy hasonló alkalmazásokhoz keres műszert, vagy komplex rendszer 
kiépítése a feladat, keressen meg bennünket a 06/88/430-541 telefonszámon, 
alkalmazástechnikai szakembereink segítségére lesznek! 
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