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Dwyer Magnehelic drukverschil 

manometer serie 2000 

 

 

De Dwyer Magnehelic is een drukverschil manometer voor het meten van druk, 

onderdruk en drukverschil van lucht met een nauwkeurigheid boven de 2%. Ideaal 

als filterbewaking in ventilatiesystemen, maar ook voor onder- en overdrukmeting in 

ruimtes, flowbewaking en snaarbreukdetectie van een ventilator en nog veel meer 

applicaties. De ingenieuze magnetische overbrenging maakt de manometer schok- 

en trilling bestendig. De Magnehelic serie 2000 wordt standaard geleverd met 

bevestigingsmateriaal en slangpilaren. 

technische specificaties 
  

Medium: Lucht en niet brandbare, compatibele gassen. (Aardgas optie beschikbaar) 

 
      scale overlays      adjustable signal flag 

 

 
opbouw uitvoering      medium pressure 

Opmerking: Kan worden gebruikt voor waterstof, met optioneel Buna-N membraan. 

Alleen voor drukken onder 2 bar. 

Materialen: Siliconenrubber membraan, overige materialen op aanvraag. 

Behuizing: Gegoten aluminium behuizing en rand, met acrylaat venster. Afgewerkt met 

grijze epoxycoating, 168 uur zout spray bestendig 

Nauwkeurigheid: ±2% of FS, ±3% voor -0, -100PA, -125PA, -10MM, ±4% voor -00, -60PA, -

6MM  

Maximale druk: -0.677 bar tot 1.034 bar; MP optie; 2.41 bar, HP optie; 5.52 bar. 

Overdruk: Relief plug opent op ongeveer 1.72 bar bij standaard manometers.  

Temperatuur: -6.67 tot 60°C. Lage temperatuur optie -28°C. 

Afmeting: Diameter wijzerplaat 4" (101.6 mm).  

Montage: Membraan in verticale positie. Raadpleeg ons voor de andere positie 

oriëntaties. 

Gewicht: 510 gram; MP & HP 963 gram. 

Meegeleverde 

accessoires: 

Twee 1/8" NPT slangpilaren en twee 1/8" NPT blindpluggen voor zij-, of 

achter aansluiting. Alle benodigdheden voor inbouw in een rond gat in een 

paneel. 

Certificering: Voldoet aan de technische eisen van de EU Richtlijn 2011/65 / EU (RoHS II). 

 

 

 

 

toepassingen en applicaties 
 

statische drukmeting in een luchtkanaal ruimte drukverschilmeting filterbewaking in luchtkanalen 

   

 

 
 

 
Naast bovengenoemde applicaties zijn er nog talloze applicaties waar de Dwyer Magnehelic een ideale oplossing kan bieden.   
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standaard modellen 
 

Bereiken in Pascal Bereiken in mm Waterkolom Bereiken in kiloPascal 

2000-60NPA -10…50 Pa  2000-6MM 0…6 mm  2000-1KPA 0…1 kPa  

2000-60PA 0…60 Pa  2000-10MM 0…10 mm  2000-1.5KPA 0…1,5 kPa  

2000-100PA 0…100 Pa  2000-15MM 0…15 mm  2000-2KPA 0…2 kPa  

2000-125PA 0…125 Pa  2000-25MM 0…25 mm  2000-2.5KPA 0…2,5 kPa  

2000-250PA 0…250 Pa  2000-30MM 0…30 mm  2000-3KPA 0…3 kPa  

2000-300PA 0…300 Pa  2000-50MM 0…50 mm  2000-4KPA 0…4 kPa  

2000-500PA 0…500 Pa  2000-80MM 0…80 mm  2000-5KPA 0…5 kPa  

2000-750PA 0…750 Pa  2000-100MM 0…100 mm  2000-8KPA 0…8 kPa  

2000-1000PA 0…1000 Pa  2000-125MM 0…125 mm  2000-10KPA 0…10 kPa  

2000-2000PA 0…2000 Pa  2000-150MM 0…150 mm  2000-15KPA 0…15 kPa  

2000-5000PA 0…5000 Pa  2000-200MM 0…200 mm  2000-20KPA 0…20 kPa  

2000-8000PA 0…8000 Pa  2000-250MM 0…250 mm  2000-25KPA 0…25 kPa  

Bereiken in Pascal - zero center 2000-300MM 0…300 mm  2000-30KPA 0…30 kPa  

2300-60PA -30…30 Pa    

2300-100PA -50…50 Pa  2000-15CM 0…15 cm  2000-10MBAR 0…10 mbar  

2300-200PA -100…100 Pa  2000-20CM 0…20 cm  2000-25MBAR 0…25 mbar  

2300-250PA -125…125 Pa  2000-25CM 0…25 cm  2000-50MBAR 0…50 mbar  

2300-300PA -150…150 Pa  2000-50CM 0…50 cm  2000-80MBAR 0…80 mbar  

2300-500PA -250…250 Pa  2000-80CM 0…80 cm  2000-100MBAR 0…100 mbar  

2300-1000PA -500…500 Pa  2000-100CM 0…100 cm  2000-150MBAR 0…150 mbar  

Bereiken in kiloPascal - zero center 2000-150CM 0…150 cm  2000-200MBAR 0…200 mbar  

2300-1KPA -0,5…0,5 kPa  2000-200CM 0…200 cm  2000-250MBAR 0…250 mbar  

2300-2KPA -1…1 kPa  2000-250CM 0…250 cm  2000-500MBAR 0…500 mbar  

2300-3KPA -1,5…1,5 kPa  2000-300CM 0…300 cm  2000-800MBAR 0…800 mbar  

 

Naast de standaard modellen zijn er nog talloze bereiken en eenheden mogelijk, zoals inches en feet waterkolom, millimeter en inches 

kwikkolom, maar ook dubbele schalen in meerdere eenheden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 
 

 

montage accessoires 
 
Opbouw uitvoering 

Model: AHU1 

 

 

Kunststof kastje IP00 

Model: U-150 

 

 

Kristalslang ø5x8 mm 

C-58-25: 25 m  

C-58-50: 50 m  

 

 
Aluminium opbouw plaat 

Model: A-368 

 

 

RVS behuizing IP65 

Model: U-130 

 

 

Siliconenslang ø4x7 mm 

Rol 25 wit      

Rol 25 zwart  

 

Stalen opbouw beugel 

Model: A-299 

 

 

Kunststof kastje IP65 

Model: A-320-A 

 

 

Vinylslang ø5x8 mm 

Rol 25m rood    

Rol 25m blauw  

 

Aluminium inbouw plaat 

Model: A-300 

 

 

Gekleurde schaalverdeling 

Rood, groen, en/of geel 

 

 

RVS slangpilaar 

A-489: 100 mm  

A-490: 150 mm  

A-491: 200 mm  

 

Kunststof inbouw plaat 

Model: A-464 

 

geïntegreerd meetpunt 

 

Eigen logo op Magnehelic 

Vraag ons naar de 

mogelijkheden 

 

Kunststof slangpilaar 

Model: A-480 

 

 

Cleanroom meetpunt 

 

 

Stand-hang beugel alu 

Model: A-369 

 

 

Kit 2x A-480 en 4m slang 

Model: A-481 
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speciale uitvoeringen 
 

Optie  Omschrijving  

-ASF Adjustable signal flag, sleepwijzer voor setpoint indicatie.  

-HP High pressure optie voor statische drukken tot 5,52 bar.  

-LT Lage temperatuur optie voor werking tot -28°C.  

-MP Medium pressure uitvoering voor statische drukken tot 2,41 bar.  

-SP Setpoint indicator, instelbaar alarm LED. Geleverd in Medium Pressure behuizing.  

-CB Chromen rand in plaats van donkergrijs poedercoating.  

-SS RVS rand in plaats van donkergrijs poedercoating.  

Scale overlays Grenswaarde markering in rood, groen of geel. Meerprijs per kleur.  

 

 

 

High Accuracy Magnehelic met extra hoge nauwkeurigheid en optionele 

RVS rand 

 

 
De 2000-HA serie High Accuracy Magnehelic® drukverschilmanometer is twee keer zo 

nauwkeurig als de standaard Magnehelic® manometer. De High Accuracy Magnehelic® 

drukverschilmanometer biedt standaard een gespiegelde overlay om eventuele parallax fouten 

te elimineren bij het meten. Een zespunts kalibratiecertificaat is inbegrepen bij dit hoge 

nauwkeurigheid model. De robuuste IP67 behuizing (voorzijde) helpt volledig te beschermen 

tegen stof en water. De vernieuwde corrosiebestendige geborstelde RVS ring biedt een taps 

toelopend ontwerp, dat de mogelijkheid van stofophoping op de randen minimaliseert. 

 

 

 

Speciale en dubbele schaalverdeling voor andere eenheden en 

luchtsnelheid of flow 
 

De Magnehelic is beschikbaar in een groot aantal standaard drukverschilbereiken in 

eenheden als Pa, kPa, mmH2O, cmH2O, InchH2O, mbar en psi. Daarnaast is maatwerk ook 

mogelijk.  

De magnehelic kan ook worden gebruikt als luchtsnelheidsmeter in combinatie met een 

pitotbuis of orifice. De schaalverdeling kan hiervoor op maat worden aangepast in eenheden 

als bijvoorbeeld l/min, m3/uur, ft/min of m/s. Neem contact met ons op voor speciale 

schaalverdelingen via info@hitma-instrumentatie.nl. 

 

 

Magnehelic met uw eigen logo of rode, groene en gele scale overlays voor 

grenswaarde markering 

 

 
Voor een eindgebruiker is vaak niet duidelijk is bij welke meetwaarde er actie dient te worden 

ondernomen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een filter. Om dit duidelijk te maken kan de 

Magnehelic worden voorzien van een rode, gele en/of groene markering.  

De Magnehelic wordt vaak ingezet als OEM product. Dan is het natuurlijk erg mooi als uw 

eigen logo op de drukverschilmanometer staat. Bij aantallen vanaf 100 stuks kunnen 

Magnehelics ook worden voorzien van uw eigen logo. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

 

 

 

LED setpoint indicatie voor alarmindicatie bij overschrijding van de 

instelbare grenswaarde 
 

De Magnehelic is er ook in een speciale uitvoering met LED setpoint indicatie. Deze LED gaat 

branden bij het overschrijden van het setpoint. Middels de draaiknop aan de voorzijde 

bedient u de zwarte wijzer en stelt u hiermee het alarmpunt eenvoudig in. De 2000-SP 

uitvoering wordt alleen geleverd in de medium of high pressure behuizing en is daarmee wel 

een fractie groter dan de standaard Magnehelic. Voor de LED lamp is een voeding van 12-24 

Vdc vereist. 
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technische tekeningen 
 

Standaard uitvoering 

 

Medium en High Pressure uitvoering 

 

Afmetingen in Inch en [mm] 
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meet- en regelinstrumenten voor luchtbehandeling en ventilatie 
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