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We can offer wide
ranging approvals
for various instruments,
details upon request.

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

GOSTGermanischer Lloyd
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Spis treści
Poniżej znaleźć można przegląd modeli przekaźników ciśnienia
oraz karty katalogowe z 7 działu katalogu, który obejmuje
przekaźniki ciśnienia membranowe, rurkowe i zanurzeniowe. Poza
tym można uzyskać informacje dotyczące istotnych właściwości
przekaźników ciśnienia.

Zastosowanie str. 3-4
Sposób działania str. 5
Wpływ na pomiar str. 6-7
Właściwości / wersje str. 8-11
Akcesoria str. 12-13
Specjalne usługi str. 14
Zapytania i zamówienia str. 15
Modele przekaźników ciśnienia str. 16-23

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

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 / 100,000 psi

No.   2 Test gauges accuracy class 0.6  acc. to EN and better,
pressure ranges 0.6 to 1600 bar / 30,000 psi

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.   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

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     2 Manometry precyzyjne o klasie dokładności 0,6 i lepszej
zgodnie z EN, zakres pomiarowy 0,6 do 1600 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     8 Termometry

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

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

Dział   11 Akcesoria

Contents
Following you will find an overview of our models and data sheets
that are grouped together under catalogue heading 7, i.e.
diaphragm seals, in-line seals and capsule seals.
Further more you will find information about the main characte-
ristical features:

Application P. 3-4
Function P. 5
Measurement Influences P. 6-7
Features P. 8-11
Accessories P. 12-13
Special Service P. 14
Inquiries and Orders P. 15
Model Overview P. 16-23

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

EHEDG

ARMATURENBAU GmbH oraz MANOTHERM Beier feld GmbH
Jakość MADE IN GERMANY

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

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

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

Ogólne zastosowania

Przekaźniki ciśnienia poszerzają możliwości korzystania z przyrządów
do mierzenia ciśnienia, próżni, ciśnienia i próżni, ciśnienia absolutnego
i różnicowego, jak również manometrów z rurką Bourdona, wyłączników
ciśnieniowych, przetworników pomiarowych oraz czujników ciśnienia.

Możliwe są przy tym zakresy pomiarowe od kilku mbar do 1000
bar i więcej. Dołączenie przekaźnika ciśnienia do przyrządu
pomiarowego odbywa się bezpośrednio lub za pośrednictwem
elementu chłodzącego lub kapilary pomiędzy przekaźnikiem
a przyrządem pomiarowym (patrz „Akcesoria“).

Przekaźniki ciśnienia składają się zasadniczo z korpusu ze złączem
procesowym oraz membrany służącej jako separator zapobiegający
przedostaniu się medium do elementu pomiarowego.

Przykładowe zastosowanie

Przekaźniki ciśnienia są dołączane do przyrządu pomiarowego

gdy medium nie może dostać się do elementu pomiarowego,
np. w przypadku, heterogenicznych, gęstych lub podobnych
mediów, które mają skłonność do twardnienia lub krystalizacji
i mogłyby zatkać kanał wlotowy lub rurkę;

gdy części stykające się z medium muszą być wykonane ze
specjalnych materiałów chroniących przed korozją, które nie
nadają się jednak do wykorzystania w produkcji elastycznych
części do ciśnieniomierzy;

gdy ma się do czynienia z mediami trującymi lub groźnymi dla
środowiska naturalnego, które nie powinny być uwolnione do atmo-
sfery, np. w przypadku nieszczelności elementu pomiarowego ze
względu na nadciśnienie lub zużycie. Przekaźniki ciśnienia umożliwiają
efektywną dodatkową ochronę poprzez oddzielenie medium od
elementu pomiarowego;

gdy dany proces oraz przepisy stawiają szczególne wymagania
związane z higieną, np. w przemyśle spożywczym,
biotechnologicznym i farmaceutycznym (są wolne od
stykających się z medium obszarów martwych i łatwe w czysz-
czeniu); oferujemy również do tych zastosowań urządzenia
certyfikowane przez EHEDG;

gdy temperatura otoczenia w miejscu pomiaru lub temperatura
medium jest zbyt wysoka dla przyrządu pomiarowego; poprzez
użycie przekaźnika ciśnienia z elementem chłodzącym lub
kapilarą można odseparować przyrząd pomiarowy od wysokiej
temperatury;

gdy warunki montażu w miejscu pomiaru są niewygodne lub
gdy trzeba ograniczyć mechaniczne drgania i pulsacje
przyrządu pomiarowego; poprzez wykorzystanie przekaźnika
ciśnienia z kapilarą możliwe jest oddalenie przyrządu
pomiarowego od miejsca pomiaru i zamontowanie go
w odpowiednim miejscu.

Application in General

Chemical seals help to extend the application range of pressure
gauges, pressure switches, pressure transmitters and pressure
transducers, as well for measuring pressure as for vacuum or
compound ranges, absolute and differential pressure ranges.

With this technique pressure ranges of just a few mbar up to 1000
bar (15,000 psi) and more are realizable.
The chemical seals can be mounted directly to the measuring
instrument, or with cooling element or capillary line between
chemical seal and measuring instrument (compare "Accessories").

The chemical seals mainly consist of a body with process con-
nection and a separating element preventing that the medium
reaches inside of the measuring element.

Application Examples

Chemical seals are applied

to prevent the medium from reaching into the elastic element,
e.g. in case of heterogeneous, thick flowing media, or if the
medium inclines to harden or crystallize and might possibly clog
the inlet port or the Bourdon tube of a pressure gauge;

to provide the pressure measuring instrument with corrosion
resistant wetted parts of special materials that are not suitable
for building the elastic element of a pressure gauge;

to help preventing that toxic or environmental harmful media
can escape e.g. through a leakage of the elastic element caused
by overpressure or wear. Chemical seals  offer an effective ad-
ditional protection owing to the separation of the medium from
the elastic element;

to reach the highest standards for hygienic process conditions,
e.g. for the food and beverage industry, for biotechnics and
pharmacy (free of medium wetted dead spaces, best cleaning
possibilities); we deliver also EHEDG approved instruments for
these applications;

to keep the pressure gauge apart from too high ambient
temperatures at the measuring point or too high medium
temperatures; by using a chemical seal with cooling element or
with capillary line the pressure gauge can be separated from
the source of temperature;

to mount the pressure gauge at a suitable place when it would
be unfavourable at the measuring point because of missing
space or vibrations and pulsations that have to be kept
away from the pressure gauge; by using a chemical seal with
capillary line it is possible to mount the pressure gauge apart
from the measuring point.

AB/MT 7000 01/06   3
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...zastosowania..
...Applications

Podstawowe modele

Podstawowe modele pokrywają zapotrzebowanie w zakresie
różnych zastosowań pomiarowych:

 Membranowe przekaźniki ciśnienia MDM

(po str. 5)

montowane są do przewodu procesowego.

Zanurzeniowe przekaźniki ciśnienia TDM

z przyłączem dokręconym do przewodu
procesowego

Rurkowe przekaźniki ciśnienia RDM

włączane bezpośrednio w przewód procesowy.

Umożliwia to bardzo dobre formowanie higienicznych instalacji
produkcyjnych i daje świetną podstawę dla bezusterkowego
przebiegu produkcji.

Poza tym, termiczne zachowanie rurkowych przekaźników
ciśnienia w porównaniu do membranowych przekaźników
ciśnienia o tej samej średnicy nominalnej jest znacznie lepsze
ze względu na dużo większą powierzchnię separatora
(membrana w rurce), por. objaśnienia dotyczące
zachowania termicznego na str. 6).

Rurkowe przekaźniki ciśnienia nadają się
w szczególności:

• do zastosowań bez obszarów martwych

• do mediów cyrkulacyjnych o dużej lepkości oraz takich, które
mają skłonność do zawirowań

• w przypadku częstych zmian medium, ze względu na
łatwość w czyszczeniu. Wersje z higienicznym złączem do
zastosowań w przemyśle spożywczym nadają się do
przeprowadzania CIP (cleaning in place) oraz SIP
(sterilisation in place), czyli czyszczenia i sterylizacji na miejscu.

Basic Models

Three basic models meet the demands
of the different measurement requirements:

Diaphragm Seals  MDM

(compare page 5)

for being mounted to the process line

Capsule Seals  TDM

for being immersed into the medium,
with connection screwed to the process line

In-line Seals  RDM   (Flow-Through)

for being integrated into to the process line.

This construction allows the engineering of outstanding
hygienic production plants and offers the very best prerequisite
for perfect production processes.

Further more, the thermal behaviour of in-line seals is of
remarkable advantage in comparison to diaphragm seals of the
identical nominal size owing to the considerable bigger surface
dimension of the separating tube membrane (compare ex-
planations about thermal behaviour on page 6).

In-line seals are especially suitable for

• applications completely free of dead spaces

• circulating, highly viscous media and such that are
inclined to swirl

• often changing media, since in-line seals are very well
cleanable. Versions with food or aseptic process connection
are suitable for CIP (cleaning in place) and SIP procedures
(sterilisation in place).

4   AB/MT 7000  01/06
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Element pomiarowy
(rurka Bourdona)

Przyrząd pomiarowy
(manometr z rurką Bourdona)

Uchwyt przyrządu pomiarowego

Element przyłączeniowy przyrządu
pomiarowego z przekładką dla

uchwytu  przyrządu pomiarowego

Measuring element
(Bourdon tube)

Measuring instrument
(Bourdon tube gauge)

Gauge holder bracket

Instrument connection
with fitting for gauge
holder bracket

Kapilara, tu
ze spiralną osłoną

Płyn wypełniający Filling fluid

Union nut

Membrana

Korpus przekaźnika
ciśnienia

Nakrętka łącząca

Capillary line, here with
flexible armor (protection tubing)

Body of the
diaphragm seal

Diaphragm

Function
Sposób działania

Opis

Zasadniczą część przekaźnika ciśnienia stanowi zwykle
przyspawany separator, czyli membrana, rurka lub element
zanurzeniowy utworzony z rurki.

Separator w przekaźniku ciśnienia nie jest elementem
pomiarowym, jak np. przepona o grubości do 1 mm (por. dział 3
katalogu), która przekazuje ciśnienie medium za pośrednictwem
stałego połączenia do wskazówki. Separator służy raczej do
oddzielania medium od układu pomiarowego z jak najmniejszym
wpływem na wynik pomiaru w medium.

Najczęściej stosowanym połączeniem jest membranowy przekaźnik
ciśnienia dobudowany do manometru z rurką Bourdona. Dlatego właśnie
ta wersja będzie tu podstawą objaśnień dotyczących sposobu działania.

Przestrzeń pomiędzy membraną a zakończeniem rurki Bourdona
zostanie opróżniona, całkowicie wypełniona odpowiednią cieczą
oraz hermetycznie zamknięta.

Pod ciśnieniem medium membrana wygnie się do wewnątrz
w elastycznym miejscu, przesuwając w ten sposób objętość
układu. Aby otrzymać wskazanie ciśnienia, membrana musi przy
tym przesunąć minimalnie taką objętość, jaka jest konieczna do
odchylenia rurki.

Objętość, która jest potrzebna do wywołania maksymalnego
wskazania przyrządu pomiarowego stanowi wymaganą „objętość
kontrolną“.

Objętość, którą membrana jest w stanie faktycznie wyprzeć to
„objętość robocza“. Na objętość roboczą wpływa w sposób istotny
średnica membrany, obok jej grubości, geometrii i materiału.

Jeśli objętość robocza jest mniejsza od wymaganej objętości
kontrolnej, połączenie danego przekaźnika ciśnienia z danym
manometrem nie będzie funkcjonowało.

Zasada działania dla próżni jest taka sama, tylko że membrana
wygina się wraz ze wzrostem próżni na zewnątrz.nika ciśnienia
z danym manometrem nie będzie funkcjonowało.

Description

The essential part of a chemical seal is the separating element
that is usually welded to the body. It can be a diaphragm, a tube, or
an immersion tube shaft.

This separating element is no measuring element as for example
the diaphragm of a diaphragm gauge which is up to 1 mm (.04")
thick (compare catalogue heading no. 3) and transfers the pressure
by the means of a fixed connection to an indicating pointer move.
The separating element of a chemical seal  shall only keep the
pressure medium apart from the measuring element with as little
influence on the measuring result as possible.

The most common combination is a diaphragm seal mounted to a
Bourdon tube pressure gauge. Therefore this version is the basic
for the following short description of the construction and function:

The space between diaphragm and tip of the Bourdon tube has to
be evacuated, filled with a suitable filling fluid and then to be
completely sealed.

The diaphragm bends under the pressure of the medium and
displaces that way the volume of the system.
For pressure indication the diaphragm has to displace at least as
much volume as the Bourdon tube requires to move the pointer.

The volume that is necessary for the maximum pressure indication
of the pressure gauge is the required  control volume ("Steuer-
volumen").

The volume that the diaphragm actually could displace is called
operation volume ("Arbeitsvolumen"). It is determined by the thick-
ness, the geometry, the material and in particular by the diameter
of the diaphragm.

If the operation volume of the diaphragm is smaller than the required
control volume, this combination of chemical seal and pressure
gauge versions cannot work.

The principle of action is similar if vacuum is applied, except that
the diaphragm of the chemical seal bends to the outside at
increasing vacuum.

Example Figure:

Bourdon tube pressure gauge with  capillary line and diaphragm
seal for food and beverage industry

Przykładowy rysunek:

Manometr z rurką Bourdona z kapilarą i przekaźnikiem ciśnienia
dla przemysłu spożywczego

AB/MT 7000 01/06   5
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Wpływ na pomiar...
Measurement Influences...

Temperature

Chemical seals are available for medium temperatures between -90 °C
(-130 °F) and +400 °C (+752 °F) depending on version and filling fluid.

The standard reference temperature for pressure gauges with
chemical seal is +20 °C (+68 °F).

A different temperature of the medium or the ambience at the
measuring point causes a volume change, which changes the
pressure inside of the filled system and may cause a significant
indication error.

To receive the optimized version and calibration for your application,
please always state any possible temperature deviation (min./max.
temp.) from the reference temperature in your inquiries and orders.

The temperature influences can be minimized by

suitable filling fluids

the diameter of the membrane - it should be as big as possible

the volume inside of the system - it should be as small as
 possible

keeping the pressure measuring instrument apart from the
temperature by the means of a capillary line or a cooling
element between chemical seal and pressure gauge (urgently
required for temperatures > +100 °C / +212 °F)

Working- and cleaning temperature
We distinguish, especially for instruments provided for the food

 and beverage industry, biotechnics and pharmacy, between
      working temperature (tA) and cleaning temperature (tR).

tA  = Working temperature at the diaphragm

Standard working temperature: tA +20 °C.

Other working temperatures can be calibrated
at option.

tR = maximum allowed temperature for cleaning
and sterilisation (without pressure indi-
cation)

Standard cleaning temperature
for our diaphragm seals series
MDM 73... and RDM 763..
filled with vegetable oil: tR +150 °C

with restrictions for certain models and sizes,
compare the relevant data sheets.

Temperatura

Przekaźniki ciśnienia dostępne są w zależności od wersji
i wypełnienia dla temperatur medium od -90 °C do +400 °C.

Standardowa temperatura odniesienia dla układów przekaźników
ciśnienia z dobudowanym przyrządem pomiarowym wynosi +20 °C.

Odchylenia temperatury otoczenia lub medium powodują zmianę
objętości cieczy wypełniającej. Zmienia się zatem ciśnienie
w układzie, co prowadzi do wystąpienia błędnych wskazań.

W zapytaniach i zamówieniach należy koniecznie podawać
możliwe odchylenia temperatury od +20 °C (względnie wartości
maksymalne lub minimalne), tak, aby można było zoptymalizować
wykonanie i regulację dla danych warunków eksploatacji.

Wpływ temperatury można zminimalizować za pomocą

odpowiednich cieczy wypełniających

możliwie dużej średnicy membrany

możliwie małej objętości w układzie

Foddalenia przyrządu pomiarowego od źródła temperatury
za pomocą kapilary lub elementu chłodzącego łączących
przekaźnik ciśnienia (koniecznie zalecane przy temperaturach
przekraczających +100 °C!)

Temperatura robocza i czyszczenia
W szczególności dla przyrządów wykorzystywanych w przemyśle
spożywczym, biotechnologicznym i farmaceutycznym dokonujemy
rozróżnienia na temperaturę roboczą (tA) i temperaturę czyszczenia (tR).

tA stanowi temperaturę roboczą przy membranie (temperatura
procesowa).

Standardowo nasze przyrządy regulowane
są na tA+20 °C.

Opcjonalnie możliwa jest regulacja na inne
temperatury robocze.

tR stanowi maksymalną dopuszczalną
temperaturę dla czyszczenia i sterylizacji
(bez pomiaru).

Standardowo dopuszczalna temperatura czyszczenia
dla naszych przekaźników ciśnienia z serii MDM 73...
lub RDM 763... wypełnionych olejem roślinnymwynosi
+150 °C z ograniczeniami w przypadku niektórych
modeli i średnic nominalnych, które wymienione
są w odpowiednich kartach katalogowych.

To Consider

The influence of a chemical seal on the measuring result should
be as small as possible.

Therefore it is important to take all operation conditions into
consideration when choosing a pressure gauge/chemical seal
system. With a suitable version the influences can be minimized
and the accuracy of the instrument can be kept.

Do wzięcia pod uwagę

Przekaźniki ciśnienia powinny wpływać w jak najmniejszym stopniu
na wynik pomiaru.

Przy wyborze odpowiedniej wersji przekaźnika ciśnienia i przyrządu
pomiarowego należy zatem dokładnie przestrzegać wszystkich warunków
użytkowania, aby utrzymać wpływ na tak niskim poziomie, jak to możliwe
i zagwarantować dokładność wskazań przyrządu pomiarowego.

6   AB/MT 7000  01/06
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Czas nastawiania

W układach z kapilarą pomiary wskazań mogą  być opóźnione.

Opóźnienie jest określane jako czas nastawiania i może być nawet po-
żądane dla celu dodatkowego tłumienia w określonych wypadkach.

Na czas nastawiania wpływa

 lepkość cieczy wypełniającej

 wewnętrzna średnica kapilary

 długość kapilary

 objętość kontrolna przyrządu pomiarowego

...Measurement Influences
...wpływ na pomiar

Różnica wysokości dla przyrządów z kapilarą

Jeśli przyrząd pomiarowy i przekaźnik ciśnienia nie są zamon-
towane na tej samej płaszczyźnie, różnica wysokości wpływa na
pomiar ze względu na ciśnienie hydrostatyczne słupa cieczy.

Przy zamówieniu należy koniecznie podawać różnicę wysokości,
tak, aby za pomocą odpowiedniej regulacji można było
przeciwdziałać wynikającym z niej błędom wskazań.

Ogólna zasada dla przekaźników ciśnienia z kapilarą:

Gdy występuje lub może wystąpić próżnia, ciśnieniomierz
powinien być zamontowany co najmniej 40 cm poniżej
przekaźnika ciśnienia!

Height Difference at Instruments with Capillary Line

When the measuring instrument and the chemical seal are not
mounted on the same level, this difference in height affects the
measurement owing to the hydrostatic pressure of the fluid column.

Please always state a level difference in your inquiries and orders
to enable a special calibration for minimizing the resulting indication
error.

Please note for chemical seals with capillary line in general:

If vacuum occurs or might possibly occur, the measuring
instrument has to be mounted at least 40 cm ( approx. 16")
below the chemical seal!

Do not hesitate to contact us for your inquiries and questions!
R

óż
ni

ca
 w

ys
ok

oś
ci

H
ei

gh
t D

iff
er

en
ce

AB/MT 7000 01/06   7

Floating Time

Measuring systems with capillary line may show a retarded
indication.

This retardation is called floating time and might be even desired
in certain cases.

The floating time is affected by the

 viscosity of the filling fluid

 inside diameter of the capillary line

 length of the capillary line

 control volume of the measuring instrument
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Właściwości / wersje...
Features...

Process Connection

To supply pressure instruments with chemical seals enables the
selection of a wide ranging variety of pressure connection types.

We produce chemical seals with many different connection types
of various standards and sizes for our regular supply programme,
compare model overview p.16 ff.

Further more we manufacture many special versions in response
to our customer's requirements. Please do not hesitate to contact us!

Membrana

Membrana jest elastycznym separatorem. Może być wytworzona
z różnych materiałów i w razie konieczności pokryta folią ochronną
lub powłoką (zob. str. 9), zatem dostępne są wersje odpowiednie
dla prawie każdego medium.

Grubość w zależności od wersji: 30 μm do 200 μm
obróbka: przeważnie spawanie laserowe

Membrany nie wolno poruszać w nieodpowiedni sposób.
Dotykanie twardymi przedmiotami lub kierowanie na nią
silnego strumienia wody może doprowadzić do trwałych
szkód.

Złącza przyrządów

Większość naszych przekaźników ciśnienia posiada standardowo
przyłącze gwintowe G ½ dla ciśnieniomierza.

Dostępne są jednak liczne inne rodzaje gwintów.

Możliwe jest również bezpośrednie zespawanie przekaźnika
ciśnienia z przyrządem pomiarowym, a w niektórych wersjach jest
to już rozwiązaniem standardowym.

Złącze procesowe

Przyrządy pomiarowe z przekaźnikiem ciśnienia dają wiele
możliwości w zakresie wyboru złącza procesowego.

Oferujemy przekaźniki ciśnienia ze złączami procesowymi
zgodnymi z wieloma różnymi normami oraz o różnych średnicach
nominalnych w standardowym programie dostawy, por. przegląd
modeli na str. 16 i nast.

Poza tym wytwarzamy różne wersje specjalne dostosowane do
potrzeb indywidualnych klientów. Prosimy o kontakt!

Instrument Connection

Most of our chemical seals are manufactured with a G ½ (½" BSP)
female connection for the measuring instrument as standard.

Nevertheless, many other connection threads are available as well.

Further more it is possible to weld the chemical seal directly to the
measuring instrument which is already standard for certain models.

Diaphragm

The diaphragm is an elastic separating element. It can be manu-
factured out of different materials, and if required it can be provided
with various protection foils or coatings (see page 9) so that a
suitable version can be supplied for almost any kind of medium.

Thickness depending on model/version: 30 µm to 200 µm
(~1.18 to 7.87 mil)

Treatment: mainly laser welded

Avoid any inexpert touch of the diaphragm!
Any contact with sharp instruments or high-pressure water
jet etc. may cause serious damages!

8   AB/MT 7000  01/06

75561_POL_7000_Body.pmd 07.08.2006, 14:528



...Features...
...właściwości / wersje..

AB/MT 7000 01/06   9

Materiały

Przekaźniki ciśnienia są przyrządami wchodzącymi w skład
wyposażenia do pomiaru ciśnienia, dla których istnieje największy
wybór materiałów, jeśli chodzi o część stykającą się z medium.
Poniżej podano jedynie najczęściej wykorzystywane materiały.

Dostępne jest jednak wiele innych. Prosimy o kontakt, jeśli wystąpi
potrzeba użycia określonego materiału specjalnego!

Korpus przekaźnika ciśnienia

Standard*: Stal CrNi 1.4435 (316 L)

Opcje: Stal CrNi 1.4571

Stal CrNi 1.4462

Stal CrNi 1.4529

Hastelloy C4 2.4610

Hastelloy C276 2.4819

Inconel 2.4816

Monel 2.4360

Nikiel 2.4068

Tytan 3.7035

Tantal

* wyjątki: MDM 7190 i TDM 7710;

Poza tym: część dolna ze złączem procesowym i kołnierzem
mocującym dla przekaźników ciśnienia z 3 części z serii
MDM 72...: stal cynkowana

Opcjonalnie: wyłożenie PTFE lub tantal np. dla dolnej

części MDM 7210, 7211

osłona Tantal np. dla membrany,
przedłużenia i listwy uszczelniającej
MDM 7515, 7525, 7555, 7565

Membrana

Standard*: Stal CrNi 1.4435 (316 L)

Opcje: Stal CrNi 1.4571

Stal CrNi 1.4462

Hastelloy C4 2.4610

Hastelloy C276 2.4819

Inconel 2.4816

Monel 2.4360

Nikiel 2.4068

Tytan 3.7035

Tantal
* wyjątki: MDM 7190, TDM 7710

Opcja: Folia ochron srebrna, PTFE

Powłoka złoto, złoto/rod, ECTFE, PFA
(na stali CrNi)

Materials

Chemical seals are the equipment with the biggest possible amount
of different materials for the wetted parts in the whole field of
pressure metrology. Following you will find stated only the most
common selection of materials.

But further materials are possible. Please do not hesitate to contact
us if any special material is required!

Body

Standard*: Stainless steel 1.4435 (316 L)

Options: Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

Stainless steel 1.4462

Stainless steel 1.4529

Hastelloy alloy C4 2.4610

Hastelloy alloy  C276 2.4819

Inconel 2.4816

Monel metal 2.4360

Nickel 2.4068

Titanium 3.7035

Tantalum

* Exceptions: MDM 7190 and TDM 7710;

Furthermore: Lower part with process connection and attachment
flange of 3-parted diaphragm seals MDM 72.. = carbon steel, zinc plated

Options: Lining PTFE (Polytetrafluorethylene) or Tantalum

e.g. lower part of MDM 7210, 7211

Sheathing Tantalum

e.g. for diaphragm, extension tube and
sealing face of MDM 7515, 7525, 7555,
7565

Diaphragm

Standard*: Stainless steel 1.4435 (316 L)

Options: Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

Stainless steel 1.4462

Hastelloy alloy C4 2.4610

Hastelloy alloy C276 2.4819

Inconel 2.4816

Monel metal 2.4360

Nickel 2.4068

Titanium 3.7035

Tantalum

* Exceptions: MDM 7190, TDM 7710

Options: Protection foil Silver
PTFE (Polytetrafluorethylene)

Coating
(for stainless steel) Gold

Gold/Rhodium
ECTFE
(Ethylene-Chlorotrifluorethylene  copolymer)
PFA (Perfluoralkoxy)
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Surface Quality

The surface condition is very important, especially for the food
and beverage industry, for biotechnics and pharmacy where
residues-free cleaning is required and grooves are not allowed
since here bacteria and fungi could grow.

Surface roughness
of the wetted parts of chemical seals:

Diaphragm: Ra < 0,4 µm (~ .0157 mil)

Body: MDM series 73... and
RDM 763... Ra < 0,8 µm (~ .0315 mil)

other series depending on standard/
shape of the raised face

Weld seam
diaphragm/body: MDM series 73... and

RDM 763... Ra < 0,8 µm (~ .0315 mil)

other series Ra < 1,5 µm (~ .059 mil)

Special version (optionally)
Body: Ra < 0,4 µm (~ .0157 mil)

Electropolishing:
Due to electrolytic polishing (at option) the corrosion resistance
can be improved (passivated surface layer) and a further opti-
mization of the cleaning possibilities can be obtained.

Further treatments for improving the surface quality upon request.

Jakość powierzchni

Jakość powierzchni części stykającej się z medium odgrywa dużą
rolę, szczególnie w zastosowaniach dla przemysłu spożywczego,
biotechnologicznego i farmaceutycznego, ponieważ wymagane
jest czyszczenie ze wszystkich pozostałości, a zagłębienia, w których
mogłyby np. tworzyć się bakterie lub grzyby, nie są dopuszczalne.

Chropowatość powierzchni
Stykające się z medium części przekaźników ciśnienia:

Membrana: Ra < 0,4 μm

Korpus: MDM Serie 73... oraz
RDM 763... Ra < 0,8 μm

inne przekaźniki ciśnienia w zależności od
normy i formy
powierzchni

Spawy membrany
/korpusu: MDM Serie 73... oraz

RDM 763... Ra < 0,8 μm

inne przekaźniki ciśnienia Ra < 1,5 μm

Wersja specjalna
Korpus: Ra < 0,4 μm

Polerowanie elektrolityczne:
Polerowanie elektrolityczne w wersji specjalnej umożliwia
poprawienie odporności na korozję (pasywowana warstwa
powierzchniowa) oraz dalszą optymalizację możliwości
czyszczenia.

Dalsza obróbka mająca na celu poprawienie jakości powierzchni
jest wykonywana na żądanie klienta.

Szczelność

Każdy przekaźnik ciśnienia poddawany jest po zespawaniu
z membraną badaniu wycieku helu do 10-9 mbar l/s, która zostaje
później powtórzona dla całego układu pomiarowego.

Nie wolno poluzowywać żadnego połączenia w gotowym
układzie, gdyż może to doprowadzić do wypływu cieczy
wypełniającej i w konsekwencji doprowadzić układ
pomiaru ciśnienia do utraty funkcjonalności.

Tightness

After the diaphragm is welded to the chemical seal we conduct a
helium leak detection up to 10-9 mbar l/s, which we repeat again
later for the complete measuring system.

Do not open any connection of the system!
Otherwise filling fluid will leak out and the measuring
system cannot work proper anymore!

10 AB/MT 7000  01/06
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Ciecze wypełniające

Wybór cieczy wypełniającej ma zasadnicze znaczenie dla zakresu
temperatur, w jakich można korzystać z przekaźnika ciśnienia.

Przy wyborze odpowiedniej cieczy wypełniającej należy brać pod
uwagę tak minimalną, jak i maksymalną temperaturę medium oraz
otoczenia.

Poza tym ciecz wypełniająca musi być zgodna z danym medium,
szczególnie w przypadku mediów takich jak tlen i chlor lub
w przypadku stosowania przyrządu w przemyśle spożywczym,
biotechnologicznym i farmaceutycznym, gdyby miał wystąpić
rzadki przypadek, w którym membrana zostanie uszkodzona (np.
przez ciało stałe w medium), co spowoduje wypływ cieczy
wypełniającej do medium.

Standardowo wypełniamy nasze przekaźniki ciśnienia olejem
silikonowym, a przekaźniki ciśnienia dla przemysłu spożywczego,
biotechnologicznego i farmaceutycznego (MDM 73.., RDM 763..)
— olejem roślinnym.

Filling Fluids

The selection of the filling fluid is most important for the temperature
application range of a chemical seal.

Minimum as well as maximum temperatures of pressure medium
and environment are to consider for the selection of the suitable
filling fluid.

Furthermore, the filling fluid has to be compatible with the medi-
um, especially for media such as oxygen and chlorine, or for
applications at the food and beverage industry, biotechnics and
pharmacy. This is most important if ever the very seldom case
occurs that the diaphragm might be damaged, e.g. due to particles
inside of the medium, and filling fluid might drip into the medium.

The standard filling fluid for our chemical seal is silicone oil,
respectively vegetable oil for chemical seals series MDM 73... and
RDM 763.. for food and beverage industry, biotechnics and
pharmacy.

* FDA = dopuszczone przez Food and Drug Administration

* FDA =  Approved by Food and Drug Administration
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Akcesoria...

Element chłodzący

Dla temperatur medium powyżej 100 °C zaleca się pilnie
oddalenie przyrządu pomiarowego. Temperatura
graniczna może być również niższa w zależności od
modelu przyrządu pomiarowego.

Elementy chłodzące mogą być stosowane dla mediów
o temperaturze do +250 °C, tak, aby odseparować
przyrząd pomiarowy od miejsca pomiaru. Jeśli
temperatura medium wynosi więcej niż +250 °C, należy
użyć kapilary, zob. poniżej.

Model KEl
przykręcany do przekaźnika ciśnienia

Materiał: 1.4571

Model KElvR
Wersja z żebrami chłodzącymi bezpośrednio zespawana
z przekaźnikiem ciśnienia, np. dla przekaźników ze
sterylnym przyłączem dla przemysłu spożywczego

Materiał: 1.4571, opcjonalnie 1.4435 (316 L)

Więcej szczegółów w karcie katalogowej 7002

Kapilara

Kapilary wykorzystywane są razem z przekaźnikami
ciśnienia również celem oddalenia przyrządu
pomiarowego od miejsca pomiaru ze względu na wysokie
temperatury (patrz wyżej), ale też np. wtedy, gdy warunki
montażu w miejscu pomiaru są niewygodne lub gdy
przyrząd pomiarowy ma być zamontowany
w sterowni poza linią procesową. Poza tym można za pomocą
kapilary wyeliminować zakłócenia, takie jak mechaniczne
drgania i (lub) pulsacje od przyrządu pomiarowego.

W układach z kapilarą przewidziana jest możliwość
montażu dla przyrządu pomiarowego np. za pomocą
uchwytu, tylnego kołnierza lub przedniego pierścienia
dla manometru itp.

Kapilara przekaźnika ciśnienia nie może służyć
w żadnym razie do przenoszenia urządzenia!
Miejsca zespawania należy obciążać możliwie jak
najmniej. Przede wszystkim kapilary nie należy
zginać. Doprowadziłoby to do podwyższenia
czasu nastawiania lub nawet do powstania
wycieku, przez co cały układ utraciłby swoją
funkcjonalność.

Oferujemy kapilary
seryjnie wykonane ze stali CrNi ze spiralą zabez-
pieczającą przed zginaniem po obu końcach, promień
gięcia min. 150 mm

długości kapilar: w kilkumetrowych odcinkach od 1 m
do 10 m (> 10 m na żądanie klienta), maks. długość
zależy jednak od temperatury medium i otoczenia,
zakresu pomiarowego i modelu przekaźnika,
szczegóły na żądanie

Przykł. opcje: Spiralny wąż ochronny ze stali CrNi,
bez lub z osłoną z PE
specjalne długości kapilary

Dalsze szczegóły w karcie katalogowej 7002

Cooling Element

For medium temperatures of +100 °C ( +212°F) and up it
is strongly recommended to decouple the measuring
instrument from the measuring point. The temperature
limit may also be lower in dependence on the pressure
gauge model.

Cooling elements can be applied for medium tempe-
ratures up to +250 °C (+482 °F).  For higher medium
temperatures than +250 °C (+482 °F) a capillary line is
required, see below.

Model KEl
Screwed to the chemical seal

Material: 316 Ti stainless steel (1.4571)

Model KElvR
Version with cooling fins, directly welded to the chemical
seal, e.g. to chemical seals for the food and beverage
industry, biotechnics, pharmacy

Material: 316 Ti stainless steel (1.4571),
optionally 316 L (1.4435)

Further details: see data sheet 7002

Capillary Line

Capillary lines with chemical seals are likewise applied
for separating a pressure measuring instrument from the
measuring point in the case of high medium temperatures
(compare above), but  also for example to mount the
instrument at a suitable place if the mounting conditions
at the measuring point are unfavourable, or if the
measuring instrument has to be mounted into a distant
control room. Furthermore, a capillary line can help to
keep disturbing vibrations and/or pulsations away from
the measuring instrument.

A mounting device for the pressure gauge is required for
systems with capillary line, such as a gauge holder bra-
cket, a rear or front mounting flange.

Never use the capillary line of a chemical seal to
carry or move the instrument! The welding con-
nections should never be stressed more than
unavoidable. Take especially care never to buckle
the capillary line! This would rise the floating time
or even cause a leakage due to which the complete
system would loose its function.

Our capillary lines are
made of stainless steel
with buckle protection spirals at both ends,
bending radius min. 150 mm (5.9")

available with lengths of 1 to 10 m (3.28 to 32.8 feet),
choosable in steps of 1 m (> 10 m upon request)
The maximum length  depends on the pressure me-
dium temperature, the ambient temperature, the
pressure range and  the  chemical seal model, details
upon request.

Options e.g.: Flexible armor (protection tubing) stain-
less steel , without or with PE coating
Special capillary length

Further details: see data sheet 7002

Accessories...

12 AB/MT 7000  01/06
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Adapt-FS

Our chemical seals are components according to the
ATEX Directive 94/9/EC and may therefore be mounted
to explosion hazardous zones 1 and 2 without further
conformity examination procedures.

For installation at explosion hazardous zone 0 the
chemical seals have to be provided with an approved*
protection system, our flame arrester model  "Adapt-FS".

*(with EC Type Examination Certificate)

Further details: see data sheet 11001

Adapt-FS

Nasze przekaźniki ciśnienia są komponentami zgodnie
z dyrektywą ATEX 94/9/WE i mogą zatem być montowane
bez dodatkowych procedur potwierdzania zgodności
w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem strefy 1 i 2.

Do użytku w strefie 0 wymagane jest wyposażenie ich
w objęty dopuszczeniem system ochronny, nasze
urządzenie zatrzymujące płomień „Adapt-FS“.

Dalsze szczegóły w karcie katalogowej 11001

Pierścienie do płukania

Pierścienie do płukania dla membranowych
przekaźników ciśnienia w wersji z kołnierzem oraz z
przegrodami mogą być montowane pomiędzy złączem
procesowym a przekaźnikiem ciśnienia, jeśli można
obawiać się odkładania osadów medium lub zatkania
przyłącza przekaźnika.

Nagromadzony przed membraną materiał może zostać
spłukany, a obszar ciśnienia odpowietrzony dzięki
dwóm otworom po bokach.

Dalsze szczegóły w karcie katalogowej 7001

Elementy złącza procesowego

Dla przekaźników ciśnienia z przyłączami sterylnymi dla
przemysłu spożywczego MDM 73.. i RDM 763.. na
żądanie klienta dostępne są również:

króćce do przyspawania z pierścieniem oporowym
lub gwintem

uszczelki

zaciski (dla Clamp)

nakrętki łączące

Process Connection Pieces

For diaphragm seals series MDM 73... and RDM 763...
for the food and beverage industry, biotechnics or pharma-
cy  we can also supply upon request:

 Welding connection pieces flush or with thread

 Sealings

 Clamps

 Union nuts

Nutüberwurfmutter

Flushing Rings

Flushing rings for flange type or cellular ("pancake") type
diaphragm seals  can be mounted between process
connection and diaphragm seal for those kind of appli-
cations where precipitations from the pressure medium
or cloggings at the diaphragm seal connection could
occur.

Accumulations of particles in front of the diaphragm can
be flushed and the pressure space can be vented through
the sideways flushing holes .

Further details:  see data sheet 7001
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Dołączanie wyrobów innych producentów

Zasadniczo dobudowujemy również przyrządy pomiarowe innych
producentów, jeśli się do tego nadają. Niezbędne są jednak
techniczne karty katalogowe oraz instrukcja obsługi dla urządzeń
innych producentów, jak również podanie wymaganej objętości
kontrolnej; informacji tych należy dostarczyć łącznie z zapytaniem,
jednak najpóźniej w momencie dostarczenia urządzenia.

Specjalne usługi
Special Service

Naprawy

Nasz serwis obejmuje również kalibrację, regulację i naprawy
przyrządów pomiarowych (również innych producentów).

Należy jednak wziąć pod uwagę, że naprawa przyrządów
pomiarowych z przekaźnikami ciśnienia wymaga
stosunkowo dużych nakładów. Trzeba zatem zawsze
postępować z jak największą ostrożnością z omawianymi
układami. Zobacz również wskazówki dotyczące kapilary
(str. 12) oraz membrany (str. 8).

Przed odesłaniem urządzenia do naprawy należy koniecznie
gruntownie oczyścić wszystkie części stykające się z medium. Jest
to istotne szczególnie w przypadku mediów szkodliwych dla zdrowia.

Prosimy o wysyłanie opisu użytego medium lub potwierdzenia
zanieczyszczenia łącznie ze zleceniem naprawy.

Repair Service

Our service includes the calibration, adjustment and repair of
pressure measuring instruments (also instruments of other brands).

Please take into account that the repair of measuring in-
struments with chemical seals costs effort, time and money!
Therefore these systems should be handled always with the
greatest possible care. Please also compare the paragraphs
about  capillary lines (p. 12) and diaphragms (p. 8)!

Before you send in an instrument for repair, you have to clean all
wetted parts carefully from the process medium, especially from
any health effecting substances.

Please always send a description of the applied medium respec-
tively a declaration of contamination  together with the instrument.

Attachment of Other Brand's Instruments

We also attach pressure measuring instruments of other manu-
factures to our chemical seals upon request. Technical data sheets
and the User Instructions for those instruments as well as the
specification of the required control volume are  indispensable and
have to be  handed over with your inquiry, but latest with the delivery
of the instrument.

14 AB/MT 7000  01/06

Wersje specjalne

Opisane tu oraz w kartach katalogowych wersje są urządzeniami
standardowymi.

Opracowaliśmy jednak w ścisłej współpracy z naszymi klientami
również wiele indywidualnych rozwiązań specjalnych.

Prosimy o kontakt.
Jesteśmy zawsze do dyspozycji, aby rozwiązywać problemy
odnoszące się do pomiaru ciśnienia.

Special Versions

In this model overview and in our data sheets we describe the
standard models with certain options.

But nevertheless, together with our customers we developed many
individual special versions.

Please contact us for your inquiries. We will help you to find a solu-
tion for your special pressure application.
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Inquiries, Orders

Zapytania i zamówienia

Jedynie dokładne, pełne informacje dotyczące danego procesu
lub dokładne specyfikacje potrzebnego systemu przekaźników
pozwolą nam zoptymalizować przyrząd pomiarowy dla danego
zastosowania..

Jak już objaśniono wcześniej, informacje dotyczące warunków
temperaturowych, warunków montażu, ale również wystąpienia próżni
itp. są niezbędne do zapobieżenia przyszłym błędom pomiaru.

Przygotowaliśmy dla Państwa kwestionariusze, które pomogą
określić, o jaki przekaźnik chodzi.

Nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu w wypełnieniu naszego
„wykazu kontrolnego dla ciśnieniomierzy z przekaźnikami ciśnienia“
lub „wykazu kontrolnego dla manometrów ciśnienia różnicowego
z przekaźnikami ciśnienia“, które można otrzymać na własne życzenie.

W Internecie można znaleźć pliki w formacie pdf do wydrukowania
pod adresem http://armaturenbau.de oraz. http://manotherm.de
(PDF-Download/ Checklisten).

Gdy znają już Państwo wersję, jaka jest potrzebna, a temperatury
odpowiadają naszym wartościom standardowym/wartościom
odniesienia, wystarczy podać w zamówieniu przyrządu
pomiarowego następujące informacje:

model przekaźnika ciśnienia

złączne procesowe/średnica nominalna

PN

materiał

w razie potrzeby, długość kapilary (informacje dotyczące
uchwytu do przyrządu)

ewentualne opcje pozostałe

por. dane w odpowiedniej karcie katalogowej.

Inquiries and Orders

Only with the complete information about the process or an exact
specification of the required chemical seal system it will be possible
to manufacture the optimized pressure measuring instrument for
your application.

As explained before, it is indispensable to receive all information
about temperatures, mounting conditions, but also about  possibly
occuring vacuum etc. to avoid any further measuring faults than
those which are unalterable and within the tolerance.

For this reason, we prepared questionaires for you that will
help you with the specification of the chemical seal.

Our sales team will enjoy helping you to fill out our "Check List for
Pressure Measuring Instruments with Chemical Seal" respectively
our "Check List for Differential Pressure Gauges with Chemical
Seals" that you will receive upon request.

The PDF-file can be found online at http://armaturenbau.com
resp. http://manotherm.com (PDF-Download/Check Lists).

If you know exactly the required chemical seal, and if the process
temperatures correspond with our standard/reference values it will
be sufficient to add to the ordering code of the pressure gauge:

the model code for the chemical seal

the specification of the process connection (type and size)

the nominal pressure (PN)

the material

the length of a possibly required capillary line
(Do not forget the specification of the gauge holder!)

eventually desired options

Compare the relevant data sheet.

Zapytania i zamówienia
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Przegląd modeli MDM 7190, 7210 i nast.
Overview Models MDM 7190, 7210 ff
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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

Aktualne karty katalogowe dostępne są online w katalogu pdf pod adresem http://armaturenbau.de oraz
http://manotherm.de, jak również do ściągnięcia z serwera ftp://armaturenbau.de lub ftp://manotherm.de
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Overview Models MDM 7310 ff
Przegląd modeli MDM 7310 i nast.
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Przegląd modeli MDM 7410 i nast.
Overview Models MDM 7410 ff
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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

Aktualne karty katalogowe dostępne są online w katalogu pdf pod adresem http://armaturenbau.de oraz
http://manotherm.de, jak również do ściągnięcia z serwera ftp://armaturenbau.de lub ftp://manotherm.de
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Overview Models MDM 7510 ff
Przegląd modeli MDM 7510 i nast.
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Overview Models RDM 7631 ff
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Overview RDM 7690 ff
Przegląd modeli RDM 7690 i nast.
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Specjalne przekaźniki ciśnienia
Special Chemical Seals
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Special Chemical Seals
Specjalne przekaźniki ciśnienia
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