Acessórios

Conjunto de etiquetas adesivas para arcos circulares vermelhos
e verdes
Para manômetros e termômetros DN 63, 100 e 160.
Modelo 910.33

WIKA folha de dados AC 08.03

Aplicações
■ Marcação individual vermelho-verde de faixas de escala

em instrumentos de medição com mostrador

■ Aplicação retroativa da marcação individual vermel-

ho-verde, mesmo em instrumentos já instalados no
campo

Características especiais
■ Arcos circulares vermelhos e verdes em diferentes

comprimentos

■ Manuseio simples através de papel protetor e folha

protetora

■ Através do material da etiqueta adesiva translúcida, as

marcações de escala do mostrador permanecem facilmente legíveis
■ Etiquetas adesivas estáveis a longo prazo, resistentes à
temperatura e aos raios UV

Descrição

Exemplo aplicado em um manômetro DN 100

O conjunto de etiquetas adesivas modelo 910.33 para
manômetros e termômetros, permite a marcação simples e
individual em vermelho e verde nos instrumentos.
As vantagens para o usuário são faixas de escala livremente
definidas de aros circulares vermelhos e verdes para o
tamanho nominal necessário. Existe a possibilidade da cor,
o comprimento e a posição exigidos dos arcos circulares
serem aplicados no lado externo do visor.
A simples fixação das etiquetas adesivas também pode ser
realizada como um retro-fit em instrumentos que já foram
instalados.
O material de etiqueta adesiva de alta qualidade garante
estabilidade a longo prazo e, além disso, as propriedades
translúcidas permitem a boa legibilidade do mostrador
subjacente.
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Especificações
Modelo 910.33

Material de etiqueta adesiva

Folha em PVC, translúcida

Cor dos arcos circulares

Vermelho (RAL 3200) e
verde (RAL 6024)

Temperatura de operação

-40 ... +60 °C [-104 ... +160 °F]

Dimensão nominal do
instrumento

63, 100 e 160

Informações para cotações
Dimensão nominal do
instrumento

Código do item

63

14238946

100

14238945

160

14228352

Dimensões
Etiquetas adesivas para instrumentos DN 63

Vermelho
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Etiquetas adesivas para instrumentos DN 100

Vermelho

Verde

Etiquetas adesivas para instrumentos DN 160

Vermelho

Verde
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Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.
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