
Mechaniczene przyrz¹dy
do pomiaru ciœnienia

Manometry standardowe
Z króæcem tylnym

Karta danych PM 01.09

Zastosowania

Cechy u¿ytkowe

Ciœnieniomierze ogólnego przeznaczenia do pomiaru
ciœnienia gazów i cieczy chemicznie obojêtnych na stopy
miedzi i nie powoduj¹cych zatorów w uk³adach ciœnienia
Do zastosowania w
-Instalacjach grzewczych
-Instalacjach wodnych
-Instalacjach gazowych

Wymagania
PN-EN 837-1 : 2000

Œrednice
40, 50, 63, 80 i 100 mm

Klasy dok³adnoœci
40 mm - 2,5
50, 63, 80 mm -1,6 ; 2,5
100 mm - 1,6

Zakres
0...1 do 0...400 bar
lub równowartoœæ w innych jednostkach
ciœnienia lub pró¿ni

Gwint
40 mm - M10 x 1; G1/8; G1/4
50, 63, 80mm - M12 x 1,5; G 1/8; G1/4; 1/4 NPT
80, 100mm - M20 x 1,5; G3/8; G1/2, 1/2NPT

Temperatura
Otoczenie: - 40 ... + 60 °C
Medium: maksymalnie + 60 °C

Dodatkowy b³¹d temperaturowy w przypadku, kiedy
wartoœæ temperatury elementu pomiarowego odchyla siê
od wartoœci +20 °C
Temperatura rosn¹ca: +0.4%/10K rzeczywistego zakresu
wskazañ
Temperatura malej¹ca: -0.4%/10K rzeczywistego zakresu
wskazañ

Element pomiarowy
Materia³:
do 40 bar - sprê¿yna Bourdona
pow. 40 bar - sprê¿yna œrubowa

Mechanizm
Mosi¹dz

Podzielnia
Aluminium - bia³a

Oprawa
czarne tworzywo sztuczne
stal malowana na czarno

Szyba
Tworzywo
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Ciœnienie robocze
Maksymalne ciœnienie robocze powinno wynosiæ 3/4
zakresu wskazañ
W pomiarach chwilowych dopuszcza siê obci¹¿enie w
pe³nym zakresie wskazañ

Króciec - przy³¹cze procesowe
Tylny
Materia³ - mosi¹dz

Pokrywa
Bez pokrywy

Wype³nienie antywstrz¹sowe
Bez wype³ninia
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Model 111.12

Stopieñ ochrony obudowy
IP 50
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Informacje potrzebne do zamówienia
model wyrobu / œrednica / zakres wskazañ/gwint / klasa dok³adnoœci / opcje dodatkowe

Opcje niestandardowe
-ko³nirz przedni stal malowana na czarno
-oprawa stalowa malowana na czarno
-amortyzator ciœnienia
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