Tlakoměr SK s oddělovací
membránou průmyslový nebo
chemický s tlumením nebo bez
tlumení

Jmenovitá velikost

100; 160

Připojení

spodní (radiální)

Třída přesnosti

1,6 DIN 16 128

Popis, použití
Tlakoměr pro měření tlaků plynných nebo kapalných látek, které nepůsobí agresivně na materiál měřicí membrány a připojovací
příruby. Tlakoměr je vhodný při měření v ekologických technologií, stavebnictví, strojním inženýrství a pod. Dobře odolává
chvění, nárazům a podobně. Pouzdro tlakoměru je nerezové oceli. Měřicí systém - měřicí membrána. Chemické provedení má
membránu vyrobenu z oceli DIN 1.4571 a průmyslové provedení z pozinkované uhlíkové oceli.
Příruby jsou vyrobeny z oceli DIN 1.4571 v případě chemického provedení a průmyslové provedení pak z pozinkované uhlíkové
oceli.
Průzor je ze skla.
Krytí IP 43 a kapalinovým tlumení IP 65. Bajonetové pouzdro.
Provedení podle EN 837-3

Dovolené zatížení
statické zatížení
dynamické zatížení
max. přetížení

Přípustné teploty
0,75 z rozsahu
0,63 z rozsahu
1,3 z rozsahu

měřená látka
okolí

max. 100°C
-25° až 60°C

Speciální provedení
S ohledem na měřené medium, je možné upravit, doplnit měřicí část, např. o folii PTFE nebo povlak Corrocoat.

Připojení, rozměry dle DIN 16 288
M 20 x 1,5 – stupnice v Pa (G1/2“ – stupnice v barech), příruby dle EN 1092 (DN25 až DN 65), závit M 65x1,5

Typové označení
ø 100 mm
MM 100S/717 průmyslový (vždy bez tlumení)
ø 100 mm
MM 100K/717 chemický bez tlumení, MM 100 G/717 s tlumením
ø 160 mm
MM 160K/717 chemický bez tlumení, MM 160 G/717 s tlumením
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pr. 100, 160 mm
Rozsahy:
0 - 60 kPa
0 - 100 kPa
0 – 160 kPa
0 - 250 kPa
0 – 400 kPa
0 - 600 kPa
0 - 1 MPa
0 – 1,6 MPa
0 – 2,5 MPa

Na požadavek lze dodat manovakuometry a vakuometry.
Pokyny pro objednávku:
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