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Manometry ró¿nicowe
Z wbudowanym miernikiem ciœnienia roboczego
Manometry
Model 702.01.100

Wbudowany miernik ciœnienia roboczego bêd¹cy wyposa¿eniem
standardowym umo¿liwia centralne monitorowanie ciœnienia
ró¿nicowego i roboczego w jednym urz¹dzeniu
Zakresy ciœnieñ ró¿nicowych od 0 ... 250 mbar do 0 ... 25 bar
Wysokie ciœnienie robocze (ciœnienie statyczne) 25 bar
Wartoœæ przekroczenia po ka¿dej ze stron 25 bar
Lita konstrukcja obudowy, bêd¹ca ochron¹ przed zewnêtrznymi
wp³ywami mechanicznymi
W ramach opcji, wbudowany zawór wyrównuj¹cy ciœnienie
Trzy integralne wsporniki do monta¿u naœciennego
Du¿a trwa³oœæ
Optymalny stosunek cena/jakoœæ
DELTA-plus z króæcem rurowym z elementem œciskanym
(dodatki opcjonalne)

Cechy ogólne
Te manometry ciœnienia ró¿nicowego sprawdzaj¹ siê zw³aszcza w
uk³adach monitorowania ciœnieñ ró¿nicowych w stacjach filtrów,
pompach oraz ruroci¹gach w systemach grzewczych, wentylacji i
klimatyzacji, sprzêcie budowlanym oraz gospodarce wodnej.
Oprócz wyœwietlania ciœnienia ró¿nicowego, powy¿sze zastosowania wymagaj¹ z regu³y tak¿e mierzenia aktualnego ciœnienia roboczego. Z tego wzglêdu miernik ciœnienia roboczego jest standardowo wbudowany w manometr ciœnienia ró¿nicowego DELTAplus. Dziêki temu nie ma ju¿ potrzeby instalowania dodatkowego
punktu pomiarowego, co ³¹czy siê z kosztami monta¿u i orurowania.
Bia³a tarcza miernika ciœnienia roboczego jest wyraŸnie widoczna
na tle niebieskiego t³a - wyœwietlacza ciœnienia ró¿nicowego, dziêki
czemu mo¿liwy jest szybki i bezpieczny odczyt obu mierzonych
wielkoœci.
Zakresy od 0 ... 250 mbar do 0 ... 25 bar pokrywaj¹ siê z zakresami
stosowanymi w wiêkszoœci instalacji. Trwa³a, kompaktowa konstrukcja manometru ciœnienia ró¿nicowego umo¿liwia jego stosowanie w trudnych warunkach przemys³owych..

Uzupe³niaj¹ce karty danych
Manometry ró¿nicowe z wbudowanym miernikiem ciœnienia roboczego
oraz mikroprze³¹cznikiem.
Model 702.02.100 (patrz karta danych PM 07.16) DELTA-Comb
Manometr ró¿nicowy z prze³¹cznikiem Model 851.02.100 (patrz karta
danych 07.17) DELTA- switch
Przetwornik ciœnienia ró¿nicowego
Model 891.34.2189 (patrz karta danych PM 07.18) DELTA-trans

G³ówne zastosowania
- Instalacje grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
- Odpylacze
- Sprzêt budowlany
- Stacje filtrów
- Obróbka wody pitnej i przemys³owej
- Monitorowanie pracy pomp
Przeznaczony do pomiaru ciœnienia wszystkich mediów
gazowych i ciek³ych, które nie zatykaj¹ uk³adu pomiarowego.
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Manometry Ró¿nicowe
Z membran¹ Uniwersalne, PN 40, 100, 250 or 400
Model 732.14
Model 722.14
Manometry

Przeznaczenie
Do pomiaru ciœnienia ró¿nicowego w punktach gdzie wystêpuje
du¿e przekroczenie ciœnienia ró¿nicowego i/lub wysokie
ciœnienie statyczne
Przeznaczony do pracy w œrodowiskach korodogennych i pomiaru ciœnienia mediów gazowych i ciek³ych, zanieczyszczonych
i lepkich.
Model 732.14: wersja do pomiarów mediów agresywnych
Model 722.14: do pomiaru mediów neutralnych
Konstrukcja
Mo¿liwoœæ zastosowania dla dopuszczalnego ciœnienia statycznego rzêdu 40, 100, 250 lub 400 bar.
Mo¿liwoœæ bardzo du¿ego przekroczenia ciœnienia dla jednej lub
obu stron. Ochrona przed gwa³townymi zmianami ciœnienia w
postaci poduszki hydraulicznej
Œrednica obudowy
100 i 160 mm
Klasa dok³adnoœci wg EN 837
1.6
Zakresy pomiarowe wg EN 837
0 ... 60 do 0 ... 250 mbar (g³owica miernika DN 140)
0 ... 0,4 do 0 ... 40 bar (g³owica miernika DN 80)
Dopuszczalne przeci¹¿enie 400 bar: 0 ... 0,4 bar do 0 ... 40 bar lub
równowartoœæ w innych jednostkach pomiaru ciœnienia lub pró¿ni.
Ciœnienie robocze
Sta³e:
pe³ny zakres
Zmienne: 0,9 pe³nego zakresu
Dopuszczalne przeci¹¿enie
Z ka¿dej strony do wysokoœci ciœnienia statycznego rzêdu 40, 100,
250 lub 400 bar
Temperatura robocza
Otoczenia: -20 ... +60 °C
Medium: maksymalnie +100 °C
B³¹d temperaturowy
Dodatkowy b³¹d, gdy temperatura elementu pomiarowego ró¿ni
siê od +20 °C
Temperatura wy¿sza: +0,6 %/10 K zakresu rzeczywistego
Temperatura ni¿sza: -0,6 %/10 K zakresu rzeczywistego
Stopieñ zabezpieczenia
IP 54 wg EN 60 529 / IEC 529
Cechy standardowe
Przy³¹cze ko³nierzowe (maj¹ce bezpoœredni kontakt z
medium)
Model 732.14: stal nierdzewna 1.4571
Model 722.14: stal 1.0501, ocynkowana
Przy³¹cze
2 x G ½ gwint ýeñski, wg EN 837. Króciec radialny, lub wymiennie króciec tylny
Elementy pomiarowe (maj¹ce bezpoœredni kontakt z medium)
Materia³: stal nierdzewna 1.4571 / stop NiCrCo (Duratherm)
Pierœcienieuszczelniaj¹ce (maj¹cebezpoœredni kontaktz medium)
Model 732.14: FPM (Viton)
Model 722.14: NBR (kauczuk syntetyczny)
Zawory odpowietrzaj¹ce komór (maj¹ce bezpoœredni kon-takt
z medium)
Stal nierdzewna 1.4571 dla zakresów pomiarowych £ 0,25 bar
(opcjonalnie dla zakresów pomiarowych ³ 0,4 bar !)

G³owica miernika
Stal chromowa
Mechanizm
Model 732.14: stal nierdzewna 1.4571, Model 722.14: Stop miedzi
Tarcza
Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem
Wskazówka
Wskazówka z czarnego aluminium
Nastawienie zera
Za pomoc¹ regulowanej wskazówki (mo¿liwe w miernikach z wype³nieniem p³ynnym i/lub stykami awaryjnymi lub przetwornikami)
Obudowa / Pierœcieñ typu bagnetowego
Stal nierdzewna wykoñczona naturalnie
Szyba
Model 732.14: szk³o bezpieczne wielowarstwowe
Model 722.14: szk³o techniczne
Poduszka hydrauliczna membrany
olej silikonowy
Monta¿ manometru
Okreœlone przy³¹cza oraz
komora wysokiego ciœnienia, komora niskiego ciœnienia
Monta¿ za pomoc¹ sztywnych przewodów rurowych, wywierconych
otworów monta¿owych lub instalacja do monta¿u naœciennego lub
pod³¹czenia za pomoc¹ rur (Dodatki opcjonalne)
Dodatki opcjonalne
- p³ynne wype³nienie (modele 733.14 / 723.14)
- Zawory odpowietrzaj¹ce komór pomiarowych (maj¹ce bezpoœredni kontakt z medium) dla zakresu pomiarowego ³ 0,4 bar
- Poduszka hydrauliczna wype³niona specjaln¹ ciecz¹, np. przy pomiarach tlenu (maks. ciœnienie statyczne 100 bar)
- Bezpieczne przeci¹¿enie 400 bar, zakresy pomiarowe £ mo¿liwe
250 mbar (73X.12)
- Jednoczesny odczyt ciœnienia i ciœnienia ró¿nicowego
- Elementy maj¹ce bezpoœredni kontakt z medium wykonane ze
specjalnych materia³ów
- przy³¹cze wg DIN 19 213
- Instalacja do monta¿u naœciennego lub pod³¹czenia rurowego
- Uszczelnienie chemiczne
- Zawór wyrównuj¹cy ciœnienie (patrz karta danych AM 09.11)
- Styki awaryjne (patrz karta danych AE 08.01)
- tylko dla 160 mm: Przetworniki (patrz karta danych AE 08.02)
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Manometry Ró¿nicowe
Seria przemys³owa z membran¹
Konstrukcja w ca³oœci spawana • Model 732.51
Manometry

Przeznaczenie
Wszystkie manometry ze stali nierdzewnej Przeznaczony do
pracy w œrodowiskach korodogennych i pomiaru ciœnienia
wszystkich mediów gazowych i ciek³ych, które nie zatykaj¹ uk³adu pomiarowego.
Konstrukcja
Zastrze¿ony wzór WlKA, DT - GM 86 08 176
Konstrukcja komory pomiarowej i membrany w ca³oœci spawana
Komora pomiarowa pod tarcz¹, króciec dolny
Mo¿liwa inna konfiguracja
Œrednica obudowy
100 i 160 mm
Klasa dok³adnoœci wg EN 837-3 /6
1.6
Zakresy pomiarowe wg EN 837-3 /5
0 ... 16 mbar do 0 ... 25 bar, (Zakres skali 0 ... 16 mbar:
rozpiêtoœæ pe³nej skali oko³o 180 °) lub równowartoœæ w innych
jednostkach pomiaru ciœnienia lub pró¿ni
Ciœnienie robocze
Sta³e:
pe³ny zakres
Zmienne: 0,9 pe³nego zakresu
Ciœnienie statyczne
Patrz tabela na odwrocie
Dopuszczalne przeci¹¿enie
Patrz tabela na odwrocie
Temperatura robocza
Otoczenia: -20 ... +60 °C
Medium:
maksymalnie +100 °C
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 (maj¹ce bezpoœredni kontakt z medium)
Komora pomiarowa
Materia³: stal nierdzewna 1.4571
gwint wg EN 837-1 /7.3, 2 x G L 2 mm ¿eñski
Element pomiarowy (maj¹cy bezpoœredni kontakt z
medium)
0,25 bar stal nierdzewna 1.4571,
> 0,25 bar Duratherm (stop NiCrCo)
Mieszki uszczelniaj¹ce (maj¹ce bezpoœredni kontakt z
medium)
Stal nierdzewna 1.4571

Korki odpowietrzaj¹ce (maj¹ce bezpoœredni kontakt z medium)
Stal nierdzewna 1.4571
Zakresy pomiarowe 0,25 bar (Opcja: zakresy 0,4 bar)
Mechanizm
Materia³: stal nierdzewna
Tarcza
Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem
Wskazówka
Regulowana wskazówka z czarnego aluminium
Obudowa
Stal nierdzewna wykoñczona naturalnie z odpowietrznikiem w
górnej czêœci
Szyba
Szk³o bezpieczne wielowarstwowe
Pierœcieñ zamykaj¹cy
Pierœcieñ krzywkowy (typu bagnetowego), ze stali nierdzewnej
wykoñczonej naturalnie
Monta¿ manometru
Okreœlone przy³¹cza O oraz O
O komora wysokiego ciœnienia
O komora niskiego ciœnienia
Monta¿ za pomoc¹ sztywnego przewodu rurowego, zaworu lub
ko³nierza do zabudowy naœciennej lub panelowej Korpus
posiada gwintowane otwory monta¿owe
Dodatkowy przewód rurowy lub wspornik do monta¿u
naœciennego dostêpne s¹ na zamówienie.

