Mechaniczeny pomiar
ciœnienia

Manometry standardowe z
wype³nieniem glicerynowym
Model 113.53
Karta katalogowa CW 2.05

Zastosowania
Ciœnieniomierze do pomiaru ciœnienia gazów i cieczy
chemicznie obojêtnych na stopy miedzi w miejscach
nara¿onych na wstrz¹sy i wibracje.
Do zastosowania w
Hydraulice mobilnej i si³owej
Pompach i sprê¿arkach
Przemyœle górniczym
Przemyœle paliwowym

Cechy u¿ytkowe
Wymagania
PN-EN 837-1 : 2000
ZN-84/KFM-012/343
Manometr model 113.53
Œrednice obudowy
40, 80, 100 mm
Klasy dok³adnoœci
40, 80 mm - 2,5
100 mm - 1,6

Przy³¹cze procesowe
Materia³ mosi¹dz
Radialny
Ttylny centryczny
Tylny ekscentryczny

Zakres wskazañ
dla œrednicy 40 mm 0...1 do 0...600 bar
dla œrednic 80; 100 mm 0...1 do 0...600 bar
lub równowartoœæ w innych jednostkach ciœnienia lub
pró¿ni

Gwint
40, mm - M12 x 1,5; G1/4; 1/4NPT
80, 100 mm - M20 x 1,5; G3/8; G1/2; 1/2NPT
z³¹cza STECKO dla œrednicy 40 mm

Ciœnienie robocze
Maksymalne ciœnienie robocze powinno wynosiæ
3/4 zakresu wskazañ dla ciœnienia sta³ego
2/3 zakresu wskazañ dla ciœnienia zmienego
Temperatura
Otoczenie: - 10 ... + 60 °C
Medium: maksymalnie + 60 °C - wype³nienie gliceryn¹
Medium maksymalnie +100°C- wype³nienie silikonem

Element pomiarowy
Materia³:
< 60 bar - sprê¿yna Bourdona
> 60bar - sprê¿yna œrubowa
Mechanizm
Mosi¹dz
Podzielnia
Aluminium - bia³a
Oprawa
Stal nierdzewna

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

Szyba
Tworzywo

Stopieñ ochrony obudowy
IP 65

Wype³nienie antywstrz¹sowe
Gliceryna lub silikon
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Pokrywa
Stal nierdzewna
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Wyposa¿enie
-Ko³nierz przedni ze stali nierdzewnej
-ko³nierz tylny ze stali nierdzewnej,
-amortyzator ciœnienia
-wype³nienie olejem silikonowym M50

Informacje potrzebne do zamówienia
model wyrobu / œrednica / zakres wskazañ/gwint / klasa dok³adnoœci / opcje dodatkowe
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