
PCB Platinum termékek
ÉLETTARTAM-GARANCIA: Amennyiben egy PCB Platinum termék valaha (időkorlát  nélkül) 
meghibásodik, akkor a PCB kijavítja, kicseréli vagy beszámítja ezt díjmentesen! * 

GYORS SZÁLLÍTHATÓSÁG: A PCB Platinum termékek nagy választékban kaphatók és általában 
raktárról vagy néhány nap alatt, illetve - nagyobb mennyiségek esetén is - csupán néhány hetes 
határidővel szállíthatók.

Platinum kategóriájú általános piezoelektromos gyorsulásérzékelők

352C03
Általános, kerámia-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 0,5Hz...10kHz, 
10-32 oldalsó csatlakozó 

352C33
Nagy érzékenységű, kerámia-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,5Hz...10kHz, 10-32 oldalsó csatlakozó 

353B04
Általános, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 1Hz...7kHz, 
10-32 felső csatlakozó

352C34
Nagy érzékenységű, kerámia-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,5Hz...10kHz, 10-32 felső csatlakozó

353B03
Általános, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 1Hz...7kHz,
10-32 oldalsó csatlakozó 

353B33
Nagy érzékenységű, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 100 mV/g, 1Hz...4kHz, 
10-32 oldalsó csatlakozó 

353B34
Nagy érzékenységű, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 100 mV/g, 1Hz...4kHz, 
10-32 felső csatlakozó

357B03
Hőálló (-70°C ...+260°C), kerámia-alapú, 
töltéskimenetű gyorsulásadó, 10 pC/g, 
9kHz, 10-32 oldalsó csatlakozó 

356A02
Triaxiális, általános, kerámia-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 1Hz...5kHz,
14mm-es kocka, 4-tűs csatlakozó 

356A15
Triaxiális, nagy érzékenységű, kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
2Hz...5kHz, titántokozás, 4-tűs csatl.

356A16
Triaxiális, nagy érzékenységű, kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,5Hz...5kHz, 4-tűs csatlakozó

356B18
Triaxiális, nagy érzékenységű, kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 1000 mV/g, 
0,5Hz...3kHz, 4-tűs csatlakozó

Platinum kategóriájú piezoelektromos gyorsulásérzékelők struktúraanalízishez

333B30
Kerámia-alapú ICP® gyorsulásadó, 
100 mV/g, 0,5...3kHz, 10-32 oldalsó 
csatlakozó, szerelőcsavar

333B50
Kerámia-alapú ICP® gyorsulásadó, 
1000 mV/g, 0,5...3kHz, 10-32 oldalsó 
csatlakozó , 5-40 szerelőcsavar
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Platinum kategóriájú ipari kivitelű, piezoelektromos gyorsulásérzékelők

601A01,   M601A01  
Zajszegény, ipari kivitelű,kerámia-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,27Hz...10kHz, 2-tűs ipari csatlakozó 

603C01,   M603C01  
Gazdaságos, ipari kivitelű, kerámia-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,5Hz...10kHz, 2-tűs ipari csatlakozó 

622B01,   M622B01  
Általános, ipari kivitelű, kerámia-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,2Hz...15kHz, 2-tűs ipari csatlakozó

627A01,   M627A01  
Általános, ipari kivitelű, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,3Hz...10kHz, 2-tűs ipari csatlakozó 

628F01,   M628F01  
Általános, ipari kivitelű, kvarc-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,3Hz...12kHz, 2-tűs ipari csatlakozó 

625B01
Gyűrűs kialakítású, ipari kivitelű, kerámia 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,2Hz...10,5kHz, oldalsó csatlakozó 

602D01
Alacsony profilú, ipari kivitelű, kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,5Hz...8kHz, 2-tűs oldalsó csatlakozó 

607A11
Alacsony profilú, ipari kivitelű ICP® 
gyorsulásadó, 100 mV/g, 0,5Hz...10kHz, 
3m oldalsó kábel, elfordítható kivitel

608A11,   M608A11  
Gazdaságos, ipari kivitelű kerámia-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g,
0,5Hz...10kHz, 3m integrált kábel

608A11/030BZ
Gazdaságos, ipari kivitelű kerámia-alapú 
ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g,
0,5Hz...10kHz, 9m integrált kábel

Platinum kategóriájú ipari kivitelű, 4...20mA rezgésszint-távadók

640B01
Ipari rezgésszint-távadó, 4...20mA, 
0...25,4 mm/s, RMS (effektív érték), 
3Hz...1kHz, 2-tűs ipari csatlakozó 

M641B01
Ipari rezgésszint-távadó, 4...20mA, 
0...25,4 mm/s, RMS (effektív érték), 
10Hz...1kHz, 2-tűs ipari csatlakozó 

Platinum kategóriájú statikus MEMS-gyorsulásérzékelők

3711B1110G
MEMS DC-gyorsulásadó, 200 mV/g 
+/-10 g tartomány, 0...1000Hz, 
4-tűs csatlakozó

3711B1130G
MEMS DC-gyorsulásadó, 67 mV/g, 
+/-30 g tartomány, 0...1000Hz, 
4-tűs csatlakozó

3711B1150G
MEMS DC-gyorsulásadó, 40 mV/g, 
+/-50 g tartomány, 0...1000Hz, 
4-tűs csatlakozó

3713B1110G
Triaxiális MEMS gyorsulásadó, 200mV/g, 
+/- 10g tartomány, 6...30 VDC táplálás 

3713B1130G
Triaxiális MEMS gyorsulásadó, 67 mV/g, 
+/- 30g tartomány, 6...30 VDC táplálás 

3713B1150G
Triaxiális MEMS gyorsulásadó, 40mV/g, 
+/-50g tartomány, 6...30 VDC táplálás 
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Platinum kategóriájú kisméretű piezoelektromos gyorsulásérzékelők

352A21
Miniatűr, könnyű (0,6 gramm) kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 10 mV/g, 
1Hz...10kHz, titánház, 3m levehető kábel

352A24
Miniatűr, könnyű (0,8 gramm) kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
1Hz...8kHz, 3m levehető kábel

352C22
Miniatűr, könnyű (0,5 gramm), kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 10 mV/g, 
1Hz...10kHz, 3m levehető kábel

352C23
Miniatűr, könnyű (0,2 gramm), kerámia-
alapú ICP® gyorsulásadó, 5 mV/g, 
2Hz...10kHz, 3m levehető kábel

352C65,   M352C65  
Nagy érzékenységű, miniatűr (2 gramm), 
kerámia ICP® gyorsulásadó, 100 mV/g, 
0,5...10kHz, 5-44 oldalsó csatlakozó 

353B15,   M353B15  
Magas frekvenciájú, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 1Hz...10kHz, 
5-44 oldalsó csatlakozó  

M353B17
Magas frekvenciájú, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 1Hz...10kHz, 
3m integrált kábel, M3 szerelőcsavar

M353B18
Magas frekvenciájú, kvarc-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 1Hz...10kHz, 
10-32 felső csatlakozó 

356A01
Triaxiális, könnyű (1,0 gramm) miniatűr, 
kerámia-alapú ICP® gyorsulásadó, 
5 mV/g, 0,53mm-es kocka

356A32
Triaxiális, miniatűr (5 gramm), nagy érzé-
kenységű, ICP® gyorsulásadó, 100mV/g, 
1Hz...4kHz, titánház, 3m levehető kábel

356A33
Triaxiális, kerámia-alapú ICP® 
gyorsulásadó, 10 mV/g, 2Hz...7kHz, 
titántokozás, 1/4-28 4-tűs csatlakozó

356B21
Triaxiális ICP® gyorsulásadó, 10 mV/g, 
500 g, 2Hz...7kHz, mini 4-tűs csatlakozó, 
3m levehető kábel

Platinum kategóriájú piezoelektromos erőerzékelők

208C01
Többcélú, ICP® erőérzékelő, 
44,5N nyomás, 44,5N húzás, 112mV/kN

208C02
Többcélú, ICP® erőérzékelő, 
445N nyomás, 445N húzás, 11,2mV/kN 

208C03
Többcélú, ICP® erőérzékelő, 2,24kN 
nyomás, 2,24kN húzás, 2248 mV/kN

Platinum kategóriájú mikrofonok mérőmezőkhöz

130E20
ICP® mikrofon beépített előerősítővel, 
BNC csatlakozó

130E21
ICP® mikrofon beépített előerősítővel, 
10-32 csatlakozó

130E22
ICP® mikrofon beépített előerősítővel, 
SMB csatlakozó
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Platinum kategóriájú mikrofonok

377B02
1/2" szabadtér, előpolarizált kapacitív 
mikrofon, tipikus érzékenység 50 mV/Pa 
(±1.5 dB), 3,15 Hz ... 20 kHz (±2 dB)

377B11
1/2" nyomás, előpolarizált kapacitív 
mikrofon, tipikus érzékenység 50 mV/Pa 
(±1.5 dB), 3,15 Hz ... 10 kHz (±2 dB) 

377B20
1/2" véletlen esemény, előpolarizált 
kapacitív mikrofon, tipikus érzékenység 
50 mV/Pa (±1.5 dB), 3,15 Hz 12.5 kHz 
(±2 dB)

378B02
1/2" szabadtér előpolarizált kapacitív 
mikrofon, 50 mV/Pa (±1.5 dB), 
3,15 Hz ... 20 kHz (±2 dB) 
1/2" ICP® előerősítő (426E01) és TEDS

378B20
1/2" véletlen esemény, előpolarizált 
kapacitív mikrofon, 50 mV/Pa (±1.5 dB), 
3,15 Hz ... 12,5 kHz (±2 dB) 
1/2" ICP® előerősítő (426E01) és TEDS

HT378B02
377B02 mikrofon és HT426E01 
ICP® előerősítő és TEDS 0.9

Platinum kategóriájú előerősítők

HT426E01
Hőálló 1/2" előerősítő

426B03
1/4" ICP® előerősítő (előpolarizált 
kapacitív mikrofonokhoz)

426E01
1/2" ICP® előerősítő (előpolarizált 
kapacitív mikrofonokhoz) 

Platinum kategóriájú egyéb termékek

086C03
Impulzuskalapács érőérzékelővel,
0 ... 2,2 kN, érzékenység 2,25 mV/N

394C06
Kézi érzékelőkalibráló, 1g 159,2Hz-en 
(max. 10 gramm súlyú érzékelőkhöz) 

480C02
1-csatornás, elemes, jelkondícionáló 
ICP®-érzékelőkhöz, egységnyi erősítés, 
BNC-bemenetek/kimenetek

482C05
4-csatornás, hálózatról táplált jel-
kondícionáló ICP®-érzékelőkhöz, 
egységnyi erősítés, BNC-be-/kimenetek

* Garanciából kizárva: műszaki specifikációban szereplő mechanikai vagy termikus határértékek túllépése, 
   nem megfelelő használatból adódó mechanikai vagy elektromos meghibásodás. (További részletekért 
   forduljon hozzánk bizalommal.)
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