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Dysponujemy certyfikatami
dopuszczającymi dla wielu
urządzeń.  Szczegóły na
życzenie klienta.

ARMATURENBAU GmbH oraz MANOTHERM Beier feld GmbH
Jakość MADE IN GERMANY
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We can offer wide
ranging approvals
for various instruments,
details upon request.

Spis treści
Poniżej znaleźć można przegląd modeli manometrów oraz kart
katalogowych zgrupowanych w dziale 2 naszego katalogu, tj.
manometrów z rurką Bourdona o klasie dokładności 0,6 i lepszej
zgodnie z EN 837-1, a ponadto krótki opis właściwości
pomiarowych tych urządzeń:

Właściwości ogólne str.   3 –   4

Właściwości pomiarowe str.   5 –   6

Urządzenia dodatkowe str.   6

Standardowe zakresy pomiarowe/podziałka str.   7

Przegląd modeli str.   8 –   9

Wersje specjalne str. 10 – 11

Pełny katalog dostępny jest również na aktualizowanym co roku
CD-ROMIE.

Pozostałe działy katalogu
Dział   1 Manometry z rurką Bourdona. o klasie dokładności 1,0

do 2,5 zgodnie z EN 837-1; zakres pomiarowy 0,6 do 7000 bar

Dział   3 Manometry przeponowe z membraną poziomą,
zakres pomiarowy: 10 mbar do 40 bar

Dział   4 Manometry przeponowe z membraną pionową,
zakres pomiarowy: 0,6 do 40 bar

Dział   5 Manometry podwójne/ciśn. różnicowego/ bezwzględnego

Dział   6 Manometry puszkowe, 2,5 mbar do 600 mbar;
Manometry cieczowe, 10 mbar do 100 mbar

Dział   7 Przekaźniki ciśnienia (membranowe, rurkowe)

Dział   8 Termometry

Dział   9 Pomocnicze urządzenia elektryczne dla manometrów
i termometrów; przetworniki i wyświetlacze cyfrowen

Dział 10 Urządzenia testujące dla manometrów
(manometry obciażnikowo-tłokowe, pompy kontrolne)

Dział 11  Akcesoria

Further Catalogue Headings
No.   1 Bourdon tube pressure gauges  accuracy class 1.0 to 2.5

acc. to EN 837-1,  pressure ranges 0.6 to 7000 bar

No.   3 Diaphragm pressure gauges with horizontal diaphragm,
pressure ranges 10 mbar to 40 bar

No.   4 Diaphragm pressure gauges with vertical diaphragm,
pressure ranges 0.6 to 40 bar

No.   5 Duplex gauges / Differential pressure gauges /
Absolute pressure gauges

No.   6 Capsule gauges for low pressure, 2.5 mbar to 600 mbar;
Liquid column manometers, 10 mbar to 100 mbar

No.   7 Chemical seals (diaphragm seals, in-line seals)

No.   8 Thermometers

No.   9 Electrical accessories for pressure gauges / thermometers;
Pressure transmitters and digital displays

No. 10 Pressure gauge test equipment
(Dead weight testers, comparison pumps)

No. 11 Pressure gauge accessories

Contents
Following you will find an overview of our models and data sheets
that are grouped together under catalogue heading 2, i.e.
Bourdon tube test gauges  of accuracy class 0.6 acc. to EN 837-
1 and better, as well as a short description of the characteristical
model features:

General Features P.   3 –   4

Features of Measurement P.   5 –   6

Accessories P.   6

Standard Pressure Ranges / Scale Division P.   7

Model Overview P.   8 –   9

Special Versions P. 10 – 11

The complete catalogue is also available on
CD-ROM with annual updates.

GOSTGermanischer Lloyd

The product overviews and the latest editions of data sheets are to find

quickly and easily at http://armaturenbau.com resp. http://manotherm.com.

Przegląd najnowszych modeli oraz karty katalogowe dostępne są pod
adresem internetowym http://armaturenbau.de oraz http://manotherm.de.
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Złącza procesowe

Nasze manometry precyzyjne z rurką Bourdona
dostarczane są standardowo ze złączem procesowym

G ½ B
zgodnie z EN 837-1.

Dla prawie wszystkich modeli dostępne są również
bez dodatkowych opłat złącza

½" NPT lub    M 20 x 1,5

Na życzenie klienta dostępne są również inne wersje specjalne.

Process Connections
The standard connection of our Bourdon tube test gauges is

½" BSP

in accordance with EN 837-1.

But almost all models are also available with connection threads
½" NPT, or     M 20 x 1.5

without extra charges.

Numerous special versions are available at option.

Właściwości ogólne…
General Features...

Zastosowanie i wybór
Manometry precyzyjne z rurką Bourdona nadają się do mierzenia
pozytywnego i negatywnego ciśnienia w granicach 0-0,6 i 0-1600
bar dla mediów gazowych i ciekłych.

Te mechaniczne mierniki ciśnienia produkowane są z najwyższą
precyzją i z wysokiej jakości elementów.

Różnią się od manometrów standardowych przede wszystkim tym,
że posiadają mechanizm wskazówkowy o bardzo niskim tarciu,
wysokiej jakości część pomiarową o wyraźnie
większej dokładności, precyzyjną podziałkę
oraz wskazówkę służącą do dokładnego odczytu.

Manometry precyzyjne są częstowykorzystywane
w następujących obszarach działalności:

Precyzyjna kontrola technologii procesu

Kontrola i wzorcowanie mierników
ciśnienia roboczego

Stanowiska kontrolne, urządzenia testujące

Stanowiska kalibracji, urzędy miar

Badania materiałów

Instytuty badawcze, laboratoria

Technologia lotnicza i statków kosmicznych

Technologia reaktorowa i in.

Podczas wyboru odpowiedniego przyrządu pomiarowego należy
stosować się do wskazówek normy EN 837-2 (por. także kryteria
wyboru manometrów w naszej instrukcji montażu i eksploatacji,
którą można znaleźć w formacie pdf na naszej stronie internetowej).

W szczególności medium nie może powodować korozji
stykających się z nim materiałów.

Application and Selection
Bourdon tube test gauges are applicable for measuring pressure
(and/or vacuum) between 0-0.6 and 0-1600 bar (0-10 to 0-30,000
psi) for fluid and gaseous media.

These mechanical pressure gauges are manufactured with highest
precision from high quality components.

What distinguishes these test gauges from standard
pressure gauges is the low friction movement, the
  high-grade measuring element with a distinct higher
   accuracy, a precision scale with fine division as
    well as a knife edge pointer for exact reading.

Common applications for Bourdon tube
test gauges:

Accurate process control

Control and adjustment of operating
pressure gauges

Test stands, testing devices

Calibration laboratories, gauging offices

Material tests

Research institutes, laboratories

Aerotechnics, aerospace engineering

Reactor technology et. al.

EN 837-2 has to be considered for the selection of the suitable
model (please compare the selection criteria described in our
"Mounting and Operating Instructions" that are to find as pdf file
also on our web site).

In particular it has to be considered that the pressure medium may
not corrode any of the wetted parts.

Standardowe kombinacje materiałów
dla części stykających się z medium

Kod – 1 (do 0-600 bar) =Przyłącze: mosiądz
Rurka: brąz

(dla wyższych zakresów  CuBe
lub stal CrNi 1.4571)

Kod – 3 (do 0-1600 bar) = Przyłącze stal CrNi  1.4571
Rurka stal CrNi  1.4571

(dla wyższych zakresów:
stop NiFe)

Ponadto prawie dla wszystkich modeli dostępne są:

Kod – 6 (do 0-400 bar) =Przyłącze i rurka z monelu

Standard Materials
for Wetted Parts

Code no. – 1 (up to 0-600 bar) = Connection brass
Bourdon tube bronze
[higher pressure ranges
CuBe resp. stainl. steel 316 Ti (1.4571)]

Code no. – 3 (up to 0-1600 bar)= Connection stainl. steel 316 Ti (1.4571)
Bourdon tube stainl. steel 316 Ti (1.4571)
(higher pressure ranges NiFe alloy)

Further more available for most models:

Code no. – 6 (up to 0-400 bar) = Connection and Bourdon tube: Monel

Do not hesitate to contact our sales team for your inquiries.

Prosimy o kontakt!
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Zakresy pomiarowe

Zgodnie z normą EN 837-1, preferowaną jednostką ciśnienia jest bar.

W przeglądzie modeli (str. 8 i nast.), dostępne zakresy pomiarowe
podane są w barach.
Dostępne jest jednak również wiele innych jednostek ciśnienia,
jak np. psi (por. str. 7), mmWS, kg/cm2, kPa, MPa. Oferujemy także
skale podwójne i potrójne.

Na życzenie klienta dostępne są specjalne skale dla prawie
wszystkich urządzeń.

...właściwości ogólne

There are numerous options available for almost all models of
pressure gauges, though you will find only a few versions mentioned
in the following model overview (page 8 ff).

More detailed descriptions of the available options and special
versions are to find in the relevant data sheets. Further individual
special configurations are possible upon request.

Special Options

Pressure Ranges

According to EN 837-1, bar is the prefered unit of pressure.

In the model overview (page 8 ff) you will find the pressure ranges
stated in bar.
But in fact there are numerous different pressure units available,
such as psi (compare page 7), inches of water ("WC), kg/cm², kPa,
MPa. Dual or triple scales are also possible.

Special scales for almost all our pressure gauge models can be
delivered upon request.

...General Features

4   AB/MT 2000  11/05

Wypełnienie obudowy

stosuje się w utrudnionych warunkach
użytkowania, w celu zabezpieczenia przed
drganiami, nagłym wzrostem ciśnienia oraz
skraplaniem (na zewnątrz), dostępne dla
wszystkich zakresów pomiarowych od 0-2,5 bar.

Standardowe wypełnienie: gliceryna lub specjalny
olej w przypadku wbudowania dodatkowych
urządzeń elektrycznych (model ..Oe)

Dla temperatur poniżej -20 °C dostępne są na
życzenie klienta specjalne wypełnienia.

Wersje specjalne
Dla prawie wszystkich modeli dostępne są liczne wersje specjalne.

W przeglądzie modeli poniżej (str. 8 i nast.) przedstawiono kilka
przykładowych opcji. Bardziej szczegółowy opis możliwych opcji
specjalnych dla wszystkich modeli można znaleźć w odpowiedniej
karcie katalogowej. Na życzenie klienta dostępne są specjalne
konfiguracje.

Specyfikacja

Numer przyrządu na tarczy

 dostępne zaświadczenia o dokładności:
• świadectwo kontrolne 3.1 zgodnie z EN 10204
• urzędowy certyfikat (jedynie dla wersji kalibrowalnych)
• certyfikat kalibracji DKD

Urządzenia w wersji kalibrowalnej są plombowane zgodnie
z EN 837-1.

• Manometry z zakresami pomiarowymi do 0-25 bar: wzorco-
wanie za pomocą powietrza („G" na podziałce oznacza gaz),

• Manometry z wysokimi zakresami pomiarowymi: wzorco-
wanie za pomocą oleju („F" na podziałce oznacza ciecz).

Na życzenie dokonujemy regulacji manometrów o zakresach
pomiarowych do 160 bar za pomocą powietrza oraz poniżej 40 bar
(od 0-4 bar) za pomocą oleju.

Manometry precyzyjne oznaczone "G" powinny być
wykorzystywane jedynie do pomiaru w mediach
gazowych, zaś urządzenia oznaczone "F" — wyłącznie
do pomiaru w mediach płynnych, w przeciwnym razie
można uzyskać fałszywe wyniki.

Należy poza tym zwrócić uwagę, że przy wzorcowaniu
manowakuometrów dla płynnych mediów, nie można
sprawdzić części próżniowej. Przyrząd należy jedynie
uznawać za „próżniowo pełny".

Specifics

Factory serial number stamped on the dial.

Available Certificates for the accuracy:
• Test certificate 3.1 according to EN 10204
•  Test certificate by official authority (German Gauging Office)

(only for versions ordered with option "appropriate for officially verification")

• DKD calibration certificate

Versions appropriate for officially verification are provided with
a lead seal (acc. to EN 837-1).

•Test gauges with pressure ranges 0-25 bar (0-400 psi) and below:
calibrated with air ("G" on the dial for gas)

•Test gauges 0-40 bar (600 psi) and above:
calibrated with oil ("F" on the dial for fluid).

Upon request:Calibration with air up to 0-160 bar (2,000 psi)
Calibration with oil for 0-4 bar (60 psi) and up

Test gauges with "G" on the dial should only be used for
measuring gaseous media, and those with "F" on dial only
for fluids. Otherwise significant inaccuracies can be caused.

Please be aware that the vacuum range of compound
gauges for fluid media ("F") cannot be calibrated
and tested. These test gauges can be considered as
vacuum protected only.

Liquid Fillings
are used  to protect the internals against damages
caused by severe vibrations or pulsations, and to
exclude ambient corrosives or condensation etc.
They are available for pressure ranges  0-2.5 bar
and up.

Standard filling: glycerine resp. special oil when
provided with electrical accessories (model: ...Oe).

Special filling liquids for temperatures below
-20 °C (-4 °F) are available upon request.
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Features of Measurement...
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Pressure Limitations
To guarantee a long service life, the selection of the pressure
gauge should be such that the working pressure does not exceed
75% of the maximum scale value for steady pressure or 65% of
the maximum scale value for cyclic pressures (according to EN
837-2).

Maximum pressure limitations of the test gauges:

at steady pressure: full scale value

at cyclic pressure: 90% of the full scale value

overpressure: max. 130% of full scale value

Construction
The internals are basically constructed equally for all models.
Bourdon tube, socket with thread connection, movement, dial, and
pointer together constitute the complete measuring device, which
would be able to function also without the case.
The case with ring and lens just protects the pressure element
against influences from outside.

All pressure gauges have an internal springable zero stop pin at
the movement.

Budowa
Budowa systemu pomiarowego jest zasadniczo taka sama dla
wszystkich modeli. Rurki Bourdona, dźwigary sprężyny z gwintem,
mechanizm, skala oraz wskazówki tworzą zamkniętą całość, która
jest gotowa do działania również po wyjęciu z obudowy. Obudowa
oraz pierścień z szybką służą właściwie jedynie chronieniu
urządzenia przed wpływami z zewnątrz.

Wszystkie urządzenia wyposażone są w mechanizmie w
sprężynujący wewnętrzny ogranicznik zera.

Dokładność zgodnie z EN 837-1
Standard: klasa 0,6 zgodnie z EN 837-1

(dokładność pomiaru lepsza niż ±0,6 zakresu pomiarowego
w temp. +20 °C)

Opcja: klasa 0,25 zgodnie z EN 837-1
(dokładność pomiaru lepsza niż ±0,25% zakresu pomiarowego
w temp. +20 °C)

Accuracy According to EN 837-1
Standard: Accuracy class 0.6 according to EN 837-1

[Accuracy error less than 0.6 % of full span at
reference temperature +20 °C (+68 °F)]

Option: Accuracy class 0.25 according to EN 837-1
[Accuracy error less than 0.25 % of full span at
reference temperature +20 °C (+68 °F)]

Dial and Pointer
The nominal ranges, scale spacings, scale numberings and dial
markings for bar pressure ranges are in accordance with EN 837-1.

Standard dials show a black scale on a white background.
Pressure ranges and subdivisions see table on page 7.

The knife-edge pointer for exact reading is made of aluminum
black.

Zakres stosowania
Aby zapewnić długie funkcjonowanie urządzenia, zakres
pomiarowy powinien zostać wybrany zgodnie z EN 837-2, tak,
aby maksymalne ciśnienie nie przekraczało 75% górnej wartości
skali w przypadku ciśnienia statycznego lub 65% górnej wartości
skali w przypadku ciśnienia dynamicznego.

Maksymalne wartości obciążenia dla manometru precyz.:

przy ciśnieniu statycznym: górna granica skali

przy ciśnieniu dynamicznym: 90% górnej wartości skali

nadciśnienie: 1,3 x górna wartość skali

Tarcza i wskazówka
Cyfry i oznaczenia na tarczy, zakres pomiarowy, podziałka oraz
numeracja są wykonane zgodnie z normą EN 837-1.

Standardowa tarcza jest koloru białego z czarnym nadrukiem.
Standardowe zakresy pomiarowe i podziałki - zob. tabela na str. 7.

Precyzyjna wskazówka do dokładnego odczytu wykonana jest
z czarnego aluminium.

Movement
Our low friction high quality movement is made of brass/German
silver.

Stainless steel movements are available upon request (extra
charges).

Mechanizm wskazówkowy
Wysokiej jakości mechanizm wskazówkowy o niskim tarciu
wykonany jest z mosiądzu/mosiądzu wysokoniklowego.

Za dodatkową opłatą dostępne są mechanizmy wskazówkowe ze
stali CrNi na życzenie klienta

Właściwości pomiarowe...

Precyzyjny system
pomiarowy
z zakrzywioną rurką

Elastic element,
Bourdon tube type, C-form

Precyzyjny system
pomiarowy ze spiralną
rurką

Elastic element, Bourdon
tube type, helical (coiled)

75562_POL_2000_Body.pmd 07.08.2006, 10:295



Electrical Accessories

    Electrical accessories (compare catalogue heading 9) may be
     installed upon request, although these option is rarely inquired.

Dodatkowe urządzenia elektryczne

Dołączenie lub wbudowanie dodatkowych urządzeń elektrycznych
(zob. dział 9 katalogu) jest wymagane rzadko,
ale możliwe do wykonania na życzenie klienta.
Patrz karty katalogowe w dziale 9 katalogu.

Przekaźniki ciśnienia

Na specjalne życzenie do manometrów precyzyjnych mogą zostać
dobudowane przekaźniki ciśnienia (zob. dział 7 katalogu).

Accessories
Urządzenia dodatkowe

Temperature Limitations
Storage temperature: – 40 °C to +70 °C (-40 / +158 °F)
With glycerine filling: – 20 °C to +70 °C (- 4 / +158 °F)

Ambient temperature:

Filled versions – 20 °C to +60 °C (-  4  / +140 °F)

Dry versions or special filling – 40 °C to +60 °C (-40  / +140 °F)

Medium temperature:

• Version –1 Soft soldered +   60 °C (+140 °F)
Silver brazed +100 °C (+212 °F)

•Version –3 Dry versions +200 °C (+392 °F)
Filled versions +100 °C (+212 °F)
Model RFÜ +100 °C (+212 °F)

Please consider any further limitations that are possibly to find in
our data sheets.

Reference Temperature: +   20 °C (+68 °F)

Operating temperatures of the measuring system (elastic element
and movement) different from +20 °C (+68 °F) will cause additionally
deviations of the pressure indication. These can be up to 0.4 % f.s.
per each 10 K (18 °F) in accordance with EN 837-1.

Temperaturbeständigkeit

Temperatura składowania: – 40 °C do +70 °C
przy wypełnieniu gliceryną – 20 °C do +70 °C

Temperatura otoczenia: wersja wypełn. – 20 °C do +60 °C

wersja niewypełniona lub ze
specjalnym wypełnieniem – 40 °C do +60 °C

Temperatura medium:

• Wersja –1 miękkie lutowanie +   60 °C
twarde lutowanie + 100 °C

• Wersja –3 bez wypełnienia + 200 °C
z wypełnieniem + 100 °C
Model RFÜ + 100 °C

Prosimy stosować się do ograniczeń podanych w kartach
katalogowych. Specjalne opcje oraz inne zakresy temperatur
dostępne są na życzenie klienta.

Temperatura odniesienia: +  20 °C

Jeśli temperatura robocza systemu pomiarowego (przyrząd
pomiarowy i mechanizm wskazówkowy) odbiega od temperatury
odniesienia, we wskazaniach przyrządu wystąpią dodatkowe
odchylenia. Mogą one wynosić zgodnie z EN 837-1 do ± 0,4%
zakresu pomiarowego na 10 K.

Features of Measurement...
Właściwości pomiarowe...
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Chemical Seals

Test gauges can also be provided with diaphragm seals or in-line
          seals upon request (compare catalogue heading 7).
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Standard Pressure Ranges / Scale Division
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Standardowe zakresy pomiarowe/podziałka

:akłaizdop/eworaimopyserkazewodradnatS
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)061(052GN

ainżórP
0/6,0- 200,0
0/1- 500,0

einezcąłoP
/ainżórP
eineinśiC

6,0+/1- 500,0
5,1+/1- 10,0

3+/1- 20,0
5+/1- 20,0
9+/1- 50,0
51+/1- 50,0
42+/1- 1,0

eineinśiC 6,0-0 200,0
0,1-0 500,0
6,1-0 500,0
5,2-0 10,0

4-0 20,0
6-0 20,0
01-0 50,0
61-0 50,0
52-0 1,0
04-0 2,0
06-0 2,0
001-0 5,0
061-0 5,0
052-0 1
004-0 2
006-0 2
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061-0 1 2
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006-0 5 5
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01-0 50.0 061-0 5.0
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06-0 2.0 008-0 5

000,1-0 5

001-0 5.0 005,1-0 5

061-0 5.0 000,2-0 01

052-0 1 000,3-0 01

000,4-0 02

004-0 2 000,5-0 52

000,6-0 02

006-0 2 000,01-0 05
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0.1-0 500.0 10.0 51-0 1.0 1.0

6.1-0 10.0 20.0

5.2-0 20.0 20.0 03-0 2.0 2.0

4-0 20.0 50.0 06-0 5.0 5.0

6-0 50.0 50.0 001-0 5.0 1

01-0 50.0 1.0 061-0 1 2

61-0 1.0 2.0 002-0 1 2

52-0 2.0 2.0 003-0 2 2

004-0 2 5

04-0 2.0 5.0 006-0 5 5

06-0 5.0 5.0 008-0 5 01

000,1-0 5 01

001-0 5.0 1 005,1-0 01 01
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0001-0 5 01 000,51-0 001 001

0061-0 01 02 000,02-0 001 002

000,03-0 002 002
1) partially finer scale divisons for versions with mirror scale

1) częściowo większa dokładność skali w przypadku wersji z podziałką lustrzaną

EN 837-1 podaje najmniejszą podziałkę. Niektóre z naszych
podziałek są jeszcze dokładniejsze. EN 837-1 lays down minimum scale divisions.

Some of our scales have finer subdivisions.
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Przegląd modeli RFÜ, RFB.., RFQB.., RFPB..
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* > 100 bar: rurka ze stali CrNi, zakres pomiarowy maks. 0-600 bar ** > 1000 bar: rurka ze stopu NiFe

Overview Models RFÜ, RFB.., RFQB.., RFPB..
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Our data sheets are to find online at http://armaturenbau.com resp. http://manotherm.com
 (PDF Catalogue), and for direct download at ftp://armaturenbau.com resp. ftp://manotherm.com

* > 100 bar: Bourdon tube stainless steel; max. pressure range 0-600 bar
** > 1000 bar: Bourdon tube NiFe-alloy
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* > 100 bar: Bourdon tube stainless steel; max. pressure range 0-600 bar
** > 1000 bar: Bourdon tube NiFe-alloy
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Przegląd modeli RFCha.., RFCh.., RFSCh..
Overview Models RFCha.., RFCh.., RFSCh..

* > 100 bar: rurka ze stali CrNi, zakres pomiarowy maks. 0-600 bar
** > 1000 bar: rurka ze stopi NiFe

Aktualne karty katalogowe dostępne online w katalogu pdf na stronie http://armaturenbau.de oraz

http//manotherm.de, do pobrania z serwera ftp://armaturenbau.de lub ftp://manotherm.de
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Wersje specjalne...
Special Versions...

Examples of Special Options
You may request various options for certain models to recieve
the suitable version for your special application, e.g.:

• Front mounting flange (Fr) or back mounting flange (Rh),
and for certain versions U-clamp for panel mounting (BFr)

• Mirror scale, parallax-free

• Zero adjustment (dry versions, NCS 160, 250 only) by a
turnable dial (± 5 scale graduations), adjustment screw
frontsided (model RFÜ, through the bezel), resp. at the right
side (models RFB, RFCh, RFCha)

• Bleeding port at the tip of the Bourdon tube (dry versions only),
e. g. for car brake testers and other hydraulic applications; also
applicable for flushing the Bourdon tube

• Maximum indicating pointer (with acrylic glass lens) for
keeping the maximum pressure of a process operation
(pressure spikes) indicated

• Special scales, e. g. dual scales, coloured scale areas,
coloured fields on the dial background, dial inscriptions, logos

• Inlet port restrictor screw

• Acrylic glass lens or laminated safety glass*

* standard for many versions

Klasa 0,25 zgodnie z EN 837-1

Class 0.25 according to EN 837-1
The precision test gauges of accuracy class 0,25 are delivered
with:

• Mirror scale Graduation 270 degrees

• At option: Zero adjustment by turnable dial
(± 5 scale graduations)

Model RFÜ:
Adjustment screw frontsided
(through the bezel)

Models RFB, RFCh:
Adjustment screw at the right side

• Pressure ranges: Version – 1 0-0.6 up to 0-600 bar
Version – 3 upon request

• Nominal case size: 250 (10") [ NCS 160 (6") upon request]

Przykładowe wyposażenie specjalne
Nasze manometry precyzyjne mogą w zależności od wersji być
wyposażone dla Państwa zastosowań np. w następujące elementy:

• Pierścień mocujący przedni (kołnierz przedni) lub na tylnej ścianie
    obudowy (kołnierz tylny), niektóre wersje również z uchwytem mocu-
     jącym oraz trójkątnym pierścieniem przednim do wpuszczania w tablice

• Podziałka lustrzana do odczytu bez błędu paralaksy

• Korekta punktu zerowego (tylko niewypełnione urządzenia NG
  160, 250) dzięki obrotowej tarczy (± 5 kresek podziałki), śruba
  radełkowana w RFÜ z przodu (przez pierścień), w RFB, RFCh
   i RFCha z boku po prawej stronie

• Odpowietrzanie końcówki (tylko niewypełnione urządzenia),
   np. do wykorzystania w hamowniach i do innych zastosowań
   hydraulicznych; nadaje się również do płukania rurki

• Wskazówka holowana: ciśnienie max. (z szybką ze szkła akrylo-
    wego) do ustalenia maksymalnego ciśnienia, jakie wystąpi pod-
    czas przebiegu danego procesu (wierzchołki wykresu ciśnienia)

• Podziałki specjalne, np. podziałka podwójna, kolorowe pola,
   kolorowe zakresy skali, nadruki na tarczy, znaki firmowe itp.

• Śruba dławiąca w kanale wejściowym

• Szybka ze szkła akrylowego lub szkła bezpiecznego wielowarstwowego**
* dla wielu wersji standardowych

Wykonane z najwyższą dokładnością manometry
precyzyjne z klasą dokładności 0,25 dostarczamy
standardowo z

• podziałką lustrzaną ponad 270 stopni kątowych

• Opcjonalnie: korekta punktu zerowego
za pomocą obrotowej tarczy
(± 5 kresek podziałki)

Model RFÜ:
Śruba radełkowana z przodu (przez pierścień)

Modele RFB, RFCh:
radełkowana z boku po prawej stronie

• Zakresy pomiarowe: wersja – 1 0-0,6 do 0-600 bar
wersja – 3 na życzenie klienta

• Średnica nominalna 250 (NG 160 na życzenie)
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Special Versions...
Wersje specjalne...

2500 bar-Version

Standardy za granicą
Na międzynarodowy eksport oferujemy również na życzenie
klientów wersje zgodne z zagranicznymi normami
i standardami.

Na przykład produkujemy manometry precyzyjne zgodne ze
standardem rosyjskim o klasie dokładności ± 0,6, 0,4, 0,25
oraz 0,15.

Dodatkowe wyposażenie od klasy 0,4: mechanizm wskazów-
kowy z regulacją mimośrodu

od klasy 0,25 dodatkowo: wskazówka zapobiegająca efekt-
owi paralaksy oraz podziałka
powyżej 315°

Dostępne u nas są również Test Gauges zgodne
z amerykańską organizacją ASME, które wymagane są dla
rynku amerykańskiego z „Grade 3A”, co odpowiada tolerancji
± 0,25 % bez ograniczenia histerezy w obrębie przedziału
ufności. Urządzenia wyposażone są w podziałkę lustrzaną
i dostępne są opcjonalnie z korektą punktu zerowego
(obrotowa tarcza).

Na życzenie dostarczamy również manometry oraz podziałki
zgodne z innymi normami.

Standards Abroad
For the worldwide export you are welcome to inquire also
for pressure gauge versions in accordance to foreign
standards.

We, for example, manufacture test gauges according to the
Russian standard with accuracy ±0.6%, 0.4%, 0.25% and 0.15%.

Specifics for class 0.4 and better: special movement with
eccentric adjustment

Class 0.25 and up additionally: antiparallax pointer and
dial over 315°

Test Gauges according to the American standard ASME are
also part of our daily supply.  For the US market test gauges
are usually requested with accuracy "Grade 3A", meaning
accuracy ±0.25% (without further restrictions of the hysteresis
within the range of tolerance), and provided with mirror dial,
at option with zero adjustment (turnable dial).

But you can receive also versions and dials in accordance to
other foreign standards upon request.

Nominal Case Size 100 (4")
Precision gauges of accuracy class 0.6 are also available in
nominal case size 100 (4") upon request.

Models: Stainless steel cases:
RFCh, RFChG 100 Narrow bayonet ring
RFCha, RFChaG 100 Wide bayonet ring
RFSCh, RFSChG 100 S3 safety bayonet ring case,

solid front and blow-out back

Polyamide 6B case, black:
RFK, RFKG 100 Screw ring case, rugged type

RFÜ 100 Bezel ring carbon steel black

Also our test gauge versions in NCS 100 (4") can be provided
with many extras upon request!

Średnica nominalna 100
Na życzenie mogą Państwo otrzymać manometry precyzyjne
klasy 0,6 również ze średnicą nominalną 100.

Modele: Obudowa ze stali CrNi:
RFCh, RFChG 100 wąski pierścień oprawy
RFCha, RFChaG 100 szeroki pierścień oprawy

bagnetowej
RFSCh, RFSChG 100 S3 bezpieczna obudowa -

pierścień oprawy bagnetowej
Obudowa z tworzywa
RFK, RFKG 100 solidna obudowa – pierścień

śrubowy
RFÜ 100 czarna stal, pierścień

nasadzany

Również nasze manometry precyzyjne o średnicy nominalnej
NG 100 mogą być na życzenie klienta wyposażone w wiele
dodatków!
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