PM 06.02

Manometry Puszkowe
Seria przemys³owa • Model 612.20

Manometry

Przeznaczenie
Przeznaczony do pomiaru ciœnienia wszystkich mediów gazowych i suchych, które nie reaguj¹ z czêœciami ze stopu
miedzi.
Konstrukcja
EN 837-3
Œrednica obudowy
63, 100 i 160 mm
Klasa dok³adnoœci wg EN 837-3 /6
1.6
Zakresy pomiarowe wg EN 837-3 /5
63 mm: 0 ... 25 do 0 ... 600 mbar
100 mm: 0 ... 10 do 0 ... 600 mbar
160 mm: 0 ... 6 do 0 ... 600 mbar
lub równowartoœæ w innych jednostkach pomiaru ciœnienia
lub pró¿ni
Ciœnienie robocze
Sta³e:
pe³ny zakres
Zmienne: 0,9 pe³nego zakresu
Temperatura robocza
Otoczenia: -20 ... +60 °C
Medium: maksymalnie +100 °C
maksymalnie +80 °C (NS 100 i 160 króciec tylny)
B³¹d temperaturowy
Dodatkowy b³¹d, gdy temperatura elementu pomiarowego
ró¿ni siê od +20 °C
Temperatura wy¿sza: +0,3 %/10 K zakresu rzeczywistego
Temperatura ni¿sza: - 0,3 %/10 K zakresu rzeczywistego
Stopieñ zabezpieczenia
IP 54 wg EN 60 529 / IEC 529

Cechy standardowe
Przy³¹cze
Materia³: Stop miedzi
Gwint (radialny lub tylny) wg EN 837-3 /7.3
63 mm: G ¼ B (mæski), 14 mm pùaski
100, 160 mm: G ½ B (mæski), 22 mm pùaski
Element pomiarowy
Materia³: Stop miedzi
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
NBR (kauczuk syntetyczny)
Mechanizm
Materia³: Stop miedzi

Nastawienie zera
Przez szybê
Tarcza
Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem
Wskazówka
Wskazówka z czarnego aluminium
Obudowa
Stal nierdzewna wykoñczona naturalnie
Szyba
Szk³o techniczne
Pierœcieñ zamykaj¹cy
Pierœcieñ krzywkowy (typu bagnetowego), ze stali nierdzewnej wykoñczonej naturalnie

Dodatki opcjonalne
- Inny króciec
- Bezpieczne przeci¹¿enie i podciœnienie
dziesiêciokrotne dla przedzia³u pomiarowego > 25 mbar
trzykrotne dla przedzia³u pomiarowego 25 mbar
- Pierœcienie do monta¿u panelowego lub naœciennego
- W¹ski pierœcieñ do monta¿u panelowego z zaciskiem mocuj¹cym.

PM 06.03

Manometry Puszkowe
Seria ze stali nierdzewnej • Model 632.50

Manometry

Przeznaczenie
Wszystkie manometry ze stali nierdzewnej
Przeznaczone do pomiaru mediów gazowych i pracy w
œrodowiskach korozyjnych.
Konstrukcja
EN 837-3
Œrednica obudowy
63, 100 i 160 mm
Klasa dok³adnoœci wg EN 837-3 /6
1.6
Zakresy pomiarowe wg EN 837-3 /5
63 mm: 0 ... 40 do 0 ... 600 mbar
100 mm: 0 ... 16 do 0 ... 600 mbar
160 mm: 0 ... 2,5 do 0 ... 600 mbar
lub równowartoœæ w innych jednostkach pomiaru ciœnienia
lub pró¿ni.
Ciœnienie robocze
Sta³e: pe³ny zakres
Zmienne: 0,9 pe³nego zakresu
Temperatura robocza
Otoczenia: -20 ... +60 °C
Medium:
maksymalnie +100 °C
B³¹d temperaturowy
Gdy temperatura elementu pomiarowego ró¿ni siê od temperatury odniesienia(+20 °C): maks. ±0,6 %/10 K zakresu
rzeczywistego
Os³ona wlotu
IP 54 wg EN 60 529 / IEC 529

Cechy standardowe
Przy³¹cze
Materia³: stal nierdzewna 1.4571
Gwint (radialny lub tylny) wg EN 837-3 /7.3
63 mm: G ¼ B (mæski), 14 mm pùaski
100, 160 mm: G ½ B (mæski), 22 mm pùaski
Element pomiarowy
Materia³: stal nierdzewna 1.4571
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
FPM (Viton)
Mechanizm
Materia³: stal nierdzewna
Nastawienie zera
Przez szybê

Tarcza
Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem
Wskazówka
Wskazówka z czarnego aluminium
Obudowa
Stal nierdzewna wykoñczona naturalnie
Szyba
Szk³o bezpieczne wielowarstwowe
Pierœcieñ zamykaj¹cy
Pierœcieñ krzywkowy (typu bagnetowego), ze stali nierdzewnej wykoñczonej naturalnie

Dodatki opcjonalne
- Inny króciec
- Wy¿sza klasa dok³adnoœci, klasa 1.0
- Bezpieczne przeci¹¿enie i podciœnienie
trzykrotne dla przedzia³u pomiarowego 25 mbar
dziesiêciokrotne dla przedzia³u pomiarowego > 25 mbar
- Ko³nierz z trzema otworami do zabudowy panelowej lub
naœciennej
- W¹ski pierœcieñ do monta¿u panelowego, z zaciskiem
- 100 i 160 mm: zakresy pomiarowe 100 600 mbar
z wype³nieniem ciecz¹ (Model 633.50).

