
Mechaniczny pomiar
ciœnienia

Manometry standardowe o
podwy¿szonej wytrzyma³oœci
z przystawk¹ kontktow¹

Karta katalogowa CW 2.19

Zastosowania

Cechy u¿ytkowe

Ciœnieniomierze do pomiaru ciœnienia i sterowania
przep³ywem cieczy i gazów niepalnych obojêtnych na
stopy miedzi i nie powoduj¹cych zatorów w uk³adach
ciœnienia
Do zastosowañ w
- urz¹dzeniach i instalacjach ciep³owniczych
- sterowaniach procesami przemys³owymi.

Wymagania
PN - 82 / M - 42322

Œrednice obudowy
100, 160 mm

Klasy dok³adnoœci
1,6

Zakres pomiarowy
0...0,6 do 0...600 bar
Lub w innych jednostkach pomiaru ciœnienia lub
pró¿ni

Przy³¹cze procesowe
100, 160 mm - M20x1,5; G1/2; G3/8; 1/2 NPT
redialne

Temperatura
Otoczenie: - 25 ... + 60 °C
Medium: maksymalnie + 60 °C

Element pomiarowy
Materia³:
< 60 bar sprê¿yna Bourdona
> 60 bar - sprê¿yna œrubowa  miedzi

Mechanizm
Mosi¹dz

Podzielnia
Aluminium - bia³a

Oprawa
Stal malowana na czarno z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym

Szyba
Tworzywo
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B³¹d temperaturowy
Dodatkowy b³¹d temperaturowy w przypadku, kiedy
wartoœæ temperatury elementu pomiarowego
odchyla siê od wartoœci +20 °C
Temperatura rosn¹ca:+0.3%/10K rzeczywistego
zakresu wskazañ
Temperatura malej¹ca:-0.3%/10K rzeczywistego
zakresu wskazañ

Model 111.20+EM

Stopieñ ochrony obudowy
IP 50

Pokrywa
stal malowana na czarno
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Informacje potrzebne do zamówienia
model wyrobu / œrednica / zakres wskazañ/przy³¹cze procesowe / klasa dok³adnoœci / opcje dodatkowe

kluczyk

kluczyk

Wtyk

KT

Opcje niestandardowe
-ko³nierz przedni
-ko³nierz tylny
-amortyzator ciœnienia

WIKA Polska S.A.
ul. £êgska 29/35
87-800 W³oc³awek
tel. 054 23 01 100
fax. 054 23 01 101
e-mail info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
www.kfm.pl
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Informacje potrzebne do zamówienia
model wyrobu / œrednica / zakres wskazañ/przy³¹cze procesowe / klasa dok³adnoœci / opcje dodatkowe

Dane urz¹dzenia stykowo dŸwigniowego - maksymalne napiêcie przenoszone przez styki:
- dla pr¹du sta³ego
- dla pr¹du przemiennego  dla œrednicy ; dla œrednicy
Maksymalne natê¿enie pr¹du przep³ywaj¹cego przez styki mo¿e wynoœci

220V
100 mm -220V,50Hz 160 mm 380V, 50Hz

1 A

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.Józefa Bema 5 , tel.091 484-21-55 , fax 091 484-09-86 , e-mail:meraserw5@wp.pl
                                                                            www.meraserw.szczecin.pl


