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A komplett katalógus CD-n is elérhető,
amit évente frissítünk.

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

The product overviews and the latest editions of data
sheets are to find quickly and easily at
http://armaturenbau.com resp. http://manotherm.com

További katalógus szakaszok
Rész 1 Csőrugós üzemi nyomásmérők 1,0 - 2,5 osztály,
EN 837-1 szerint, mérési tartomány 0,6 - 4000 bar
Rész 3 Membrános
nyomásmérő
vízszintes
mérési tartomány 10 mbar - 40 bar

laprugóval,

Rész 4 Membrános nyomásmérő függőleges
mérési tartomány 0,6 - 40 bar

laprugóval,

Rész 5 Dupla- / differenciálnyomás- / abszolútnyomás nyomásmérő
Rész 6 Szelencés nyomásmérő, 2,5 mbar - 600
folyadék nyomásmérő, 10 mbar - 100 mbar

mbar;

Rész 7 Nyomásközlő (membrános- vagy cső nyomásközlő)
Rész 8 Hőmérő
Rész 9 Elektronika
9.1 kontakt kapcsoló nyomásmérőhöz / hőmérőhöz
9.2 nyomásátalakító
9.3 digitális kijelző

Further Catalogue Headings
No.

1 Bourdon tube pressure gauges accuracy class 1.0 to 2.5
according to EN 837-1, pressure ranges 0.6 to 4000
bar and 10 to 60,000 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 /

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 Electronics
9.1 Limit switch contact assemblies for pressure
gauges and thermometers
9.2 Pressure transmitters
9.3 Digital displays

Rész 10 Nyomásmérő-ellenőrző berendezés
(dugattyús nyomásmérők, manométer ellenőrző pumpák)
Rész 11 Nyomásmérő tartozékok
No.

lapokat megtalálhatja gyorsan
Az aktuális áttekintéseket és adat
.hu
roda
weboldalunkon is: www.energiai

10 Pressure gauge test equipment
(Dead weight testers, comparison pumps)

No.

11 Pressure gauge accessories

Jelenleg számos
műszerünkhöz biztosítunk
széles körű jóváhagyásokat.
Részleteket kérésre.

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

német Lloyd
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General Features...

Kiválasztás és alkalmazás
Ipari csőrugós nyomásmérőink poztitív és negatív nyomás
mérésére alkalmasak 0-0,6 és 0-1600 bar között, folyékony és
gáznemű mért közegekben.
Ezek a mechanikus nyomásmérők a legnagyobb pontossággal,
kitűnő minőségű alapanyagokból készülnek.
Eltérnek a standard nyomásmérőktől, mindenek előtt a
surlódásmentes szerkezettel, a kiváló minőségű mérőelemekkel,
ezáltal
sokkal
nagyobb
pontossággal,
aprólékosabb
skálabeosztással, valamint a késél mutatóval az értékek precíz
leolvasásához.

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

Az alábbi alkalmazási területeken gyakran
használnak ellenőrző manométereket:

Common applications for Bourdon tube
test gauges:

mérnöki precíziós folyamatellenőrzés
üzemi nyomásmérők ellnőrzése és
beállítása
vizsgáló állványok, vizsgáló berendezések

Accurate process control
Control and adjustment of operating
pressure gauges

kalibráló laborok

Test stands, testing devices

alapanyag vizsgálat

Calibration laboratories, gauging offices

kutató intézetek, laboratóriumok

Material tests

repülési- és űrtechnika

Research institutes, laboratories

reaktor technológia, többek között

Aerotechnics, aerospace engineering

A megfelelő mérőberendezés kiválasztásánál be kell tartani az
EN 837-2 előírásait (lásd még a nyomásmérő kiválasztási
kritériumai összeállításunkat, és használati útmutatót, amiket pdf
formátumban a weboldalunkról is letölthetnek).
Különösképpen a mért folyadék nem léphet reakcióba a
vele érintkező anyagokkal.

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.

Stadard alapanyag kombinációk
a mért közeggel érintkező részekhez
betűjel – 1 (0-600 barig) =

csatlakozás: sárgaréz
csőrugó: bronz

(magasabb nyomástartományra
CuBe illetve CrNi-acél 1.4571)

Standard Materials
for Wetted Parts
Code no. –1(up to 0-600 bar)=

betűjel – 3 (0-1600 barig) = csatlakozás: CrNi-acél 1.4571
csőrugó: CrNi-acél
1.4571

(magasabb mérési tartományra
NiFe-ötvözet)

[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)

Ezen kívül szinte minden típushoz elérhető:
Betűjel – 6 (0-400 barig) = csatlakozó és csőrugó: monel

Connection brass
Bourdon tube bronze

(higher pressure ranges NiFe alloy)

Further more available for most models:
Code no. – 6

(up to 0-400 bar)

= Connection and Bourdon tube: Monel

Műszer csatlakozások
Standard kivitelnek megfelelően ellenőrző
nyomásmérőinket az alábbi csatlakozásokkal szállítjuk
G½B
szállítás EN 837-1 szerint
majdnem minden típus felár nélkül az alábbi csatlakozóval:
½" NPT vagy
M 20 x 1,5 szállítható.
Különleges kivitelként számtalan egyéb variációt találhat.

Hívjon

al!

izalomm
minket b

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

Liquid Fillings

Nagyobb üzemi terhelés esetén alkalmazható,
mint rezgés, erős nyomásingadozás, vagy a
páralecsapódás
elkerülésére
(kültéri
berendezéseknél)
és
0-2,5
bar
mérési
tartományban.
Standard folyadék töltés: Glicerin vagy speciális
olaj az elekromos berendezések mellé telepített
eszközökben (Típus: ..Oe)
Folyadéktöltés -20 °C alatti hőmérsékletre
kérésre külön speciális anyaggal.

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.

Különlegességek
az eszköz gyári száma a számlapon
rendelkezésre álló igazolások a pontosságról:
• 3.1 vizsgálati jegyzőkönyv EN 10204 szerint
• hivatalos kalibrálási bizonyítvány (csak a kalibrálandó kivitelhez)
• DKD-kalibrálás
kérésre a műszerek EN 837-1 szerint plombáltak
• nyomásmérők 0-25 bar mérési tartományra:
beállítás levegővel ("G" a számlapon, gáz),
• nyomásmérők magasabb mérési tartományra:
beállítás olajjal ("F" a számlapon, folyadék).
Kérésre 160 bar méréstartományig levegővel, és 40 bar
alatt olajjal (min 0-4 bar) állítjuk be a nyomásmérőket.
Ellenőrző nyomásmérő a számlapon "G" felirattal, csak
gáz halmazállapotú mért közegre, és ehhez hasonlóan
az "F" felirattal csak folyékony halmazállapotú mért közegre
használható, egyéb esetben rossz mérési eredményt kapunk.
Kérjük, figyeljen arra, hogy a beállításkor a mano-vákuum
nyomásmérők esetén folyékony mért közegre a vákuum
rész nem tesztelhető.

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
or 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.

Mérési tartományok
EN 837-1 szerint a bar az ajánlott mérési egység.
A típus áttekintésekben (S. 8 ff) feltűntetett mérési tartományok
mértékegysége is bar.
Ezen kívül természetesen számtalan más mértékegységgel is
rendelhető, pl. psi (lásd S.7), mmWS, kg/cm², kPa,
MPa. Dupla vagy tripla skála is kivitelezhető.
Kérésre szinte mindegyik műszerhez biztosítunk különleges
skálákat.

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.

Különleges kivitelek
Számtalan különleges kivitel elérhető, szinte mindegyik típusból.
A következő típus áttekintésben (S. 8 ff) csupán néhány példát
említünk az elérhető opciókból. További elérhető opciókat és
extrákat az adott típus adatlapján találhat. Kérésre egyedi
esetekben egyéb variáció is lehetséges.

Special Options
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.
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Pontosság EN 837-1 szerint
Standard: 0,6-os osztály, EN 837-1 szerint

Accuracy According to EN 837-1

(mérési pontosság jobb mint ±0,6 a teljes skálán +20 °C
hőmérsékleten)

Opciók:

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)]

0,25-ös osztály, EN 837-1 szerint
(mérési pontosság jobb mint ±0,25% a teljes skálán +20 °C
hőmérsékleten)

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)]

Konstrukció
A mérő rendszer felépítése minden típusnál azonos. Csőrugó,
csőtartó és folyamatcsatlakozó, szerkezet, skála és mutató
együtt képeznek egy zárt rendszert, ami egyben a házból
kivehető.
A ház, a gyűrű és az üveg csak védelemként szolgál a külső
hatásokkal szemben.
Minden műszer szerkezetébe beépítésre került egy rugalmas,
nulla pont ütköző.

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.

köralakú csőrugós
finommérő rendszer

Rohrfeder-Feinmesssystem Schraubenform

Rugalmas elem,
Bourdoncső , C-form
Elastic element, Bourdon
tube type, helical (coiled)

Számlap és mutató
Számlap feliratok, mérési tartományok, a skála számozása
és felosztása EN 837-1 szerint.

Dial and Pointer

A standard számlap fehér alapon fekete felirat. Standard mérési
tartományokat és skálafelosztásokat lásd a 7. oldalon táblázatban.

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

A pontosabb leolvasást szolgáló késél mutató
fekete aluminiumból készül.

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.

Szerkezet
Az alacsony súrlódású és kiváló minőségű szerkezet
anyaga sárgaréz/nikkelezüst.
Kérésre, CrNi-acél szerkezet is rendelhető felárral.

Movement
Our low friction high quality movement is made of brass/German
silver.
Stainless steel movements are available upon request (extra
charges).

Felhasználási területek
Műszereink hosszú élettartama érdekében az EN 837-2 szerint
javasolt mérési tartományokat alkalmazzuk, ennek megfelelően
folyamatos terhelés esetén a nyomás a teljes skála 75%-ra esik,
dinamikus terhelés esetén pedig a nyomás nem lépheti át a
skála 65%-át.
Ellenőrző nyomásmérők maximális terhelhetősége:
teljes skálán
dinamikus nyomás esetén:

teljes skála 90%-a
1,3 x teljes skála

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
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– 40 °C-tól +70 °C-ig
glicerin töltéssel – 20 °C-tól +70 °C-ig

Temperature Limitations

												 – 20 °C-tól +60 °C-ig

Storage temperature:						
With glycerine filling:

					
– 40 °C-tól +60 °C-ig

Ambient temperature:

			
		+ 60 °C
								+ 100 °C
• – 3 kivitel

									+ 200 °C
töltetlen
												+ 100 °C
									+ 100 °C

Kérjük, vegyék figyelembe az adatlapon található korlátozásokat.
különleges kivitelek, és más hőmérsékleti tartományok rendelhetőek..
									

+ 20 °C

Amennyiben a mérőrendszer üzemi hőmérséklete (mérő tag és
szerkezet) eltér a referencia hőmérséklettől, az kihat a mérési
eredményekre is. Ez az EN 837-1 szerint legfeljebb ± 0,4%, vagy
10K eltérés lehet.

Kiegészítő felszerelés

– 40 °C to +70 °C (-40 / +158 °F)
– 20 °C to +70 °C (- 4 / +158 °F)

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 additionall
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.

Accessories

Elektromos kiegészítők
A csak ritkán használatos elekromos kiegészítők kérésre
rendelhetőek, lásd az adatlapokon, és a katalógus
9. részében.

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

Nyomásközlő
Külön kérésre nyomásközlővel is összeépíthető (lásd a katalógus
7. részében) az ellenőrző nyomásmérőknél.

Chemical Seals
est gauges can also be provided with diaphragm seals or in-line
seals upon request (compare catalogue heading 7).
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Standard mérési tartományok / skálafelosztások

Standard Pressure Ranges / Scale Division
Standard mérési tartományok / skálafelosztások
Osztály pontosság: 0,6, DIN EN 837-1 szerint
Mérési tartomány (bar)

a skála legkisebb
osztása (bar) 1)
NG 160, 250

Vákuum

- 0,6 / 0
-1 /0
- 1 / + 0,6
- 1 / + 1,5
-1 / + 3
Kombináció
vákuum / nyomás - 1 / + 5
-1 / + 9
- 1 / + 15
- 1 / + 24
Nyomás
00,6
01,0
01,6
02,5
04
06
0- 10
0- 16
0- 25
0- 40
0- 60
0- 100
0- 160
0- 250
0- 400
0- 600
0-1000
0-1600
1)

Standard Pressure Ranges / Scale Division
Accuracy Class 0.6 EN 837-1

0,005
0,005
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,1
0,2
0,005
0,005
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
1
2
2
5
5
10

NG 100
0,005
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,1
0,2
0,2
0,005
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
1
2
2
5
5
10
20

tükörskálás kivitelnél lehetséges finomabb skálafelosztás is

Standard-mérési tartomány / skálafelosztás
osztály pontosság: 0,25, DIN EN 837-1 szerint
Mérési tartomány (bar)

a skála legkisebb
osztása (bar)
NG 250 (160)

Vákuum

kombináció
vákum / nyomás

Nyomás

- 0,6 / 0
-1 /0
- 1 / + 0,6
- 1 / + 1,
-1 / + 3
-1 / + 5
-1 / + 9
- 1 / + 15
- 1 / + 24
0- 0,6
0- 1,0
0- 1,6
0- 2,5
0- 4
0- 6
0- 10
0- 16
0- 25
0- 40
0- 60
0-100
0-160
0-250
0-400
0-600

0,002
0,005
0,005
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,1
0,002
0,005
0,005
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,1
0,2
0,2
0,5
0,5
1
2
2

EN 837-1 a skála minimális felosztását határozza meg.
Egyes skáláink ezeknél finomabb osztásúak.

Pressure
Subdivision 1)
ranges
DIN EN 837-1 NCS 160
NCS 100
bar
NCS 250
- 0.6 - 0
-1 -0
- 1 / + 0.6
- 1 / + 1.5
-1 /+ 3
-1 /+ 5
-1 /+ 9
- 1 / +15
- 1 / +24

0.005
0.005
0.01
0.02
0.02
0.05
0.05
0.1
0.2

Pressure ranges
psi

Subdivision 1)
NCS 160
NCS 250

0.005
0.01
0.02
0.02
0.05
0.05
0.1
0.2
0.2

—
—
30“ Hg vac. - 0
0.2“ vac
30“ Hg vac. - 15
30“ Hg vac. - 30
30“ Hg vac. - 60
30“ Hg vac. -100
upon
30“ Hg vac. -160
request
30“ Hg vac. -200
30“ Hg vac. -300
30“ Hg vac. -600
00.6
0.005
0.005 0- 10
0.05
01.0
0.005
0.01
0- 15
0.1
01.6
0.01
0.02
02.5
0.02
0.02
0- 30
0.2
04
0.02
0.05
0- 60
0.5
06
0.05
0.05
0- 100
0.5
0- 10
0.05
0.1
0- 160
1
0- 16
0.1
0.2
0- 200
1
0- 25
0.2
0.2
0- 300
2
0- 400
2
0- 40
0.2
0.5
0- 600
5
0- 60
0.5
0.5
0- 800
5
0- 1,000
5
0- 100
0.5
1
0- 1,500
10
0- 160
1
2
0- 2,000
10
0- 250
2
2
0- 3,000
20
0- 4,000
20
0- 400
2
5
0- 5,000
25
0- 6,000
50
0- 600
5
5
0-10,000
50
0- 1000
5
10
0-15,000
100
0- 1600
10
20
0-20,000
100
0-30,000
200
1)
partially finer scale divisons for versions with mirror scale

NCS 100
—
0.2“ vac.

upon
request

0.1
0.1
0.2
0.5
1
2
2
2
5
5
10
10
10
20
20
50
50
50
100
100
200
200

Standard Pressure Ranges / Scale Division
Accuracy Class 0.25 EN 837-1
Pressure ranges
DIN EN 837-1
bar
- 0.6 - 0
-1 -0
- 1 / + 0.6
- 1 / + 1.5
-1 /+ 3
-1 /+ 5
-1 /+ 9
- 1 / +15
- 1 / +24

Subdivision
NCS 250 (160)
0.002
0.005
0.005
0.01
0.02
0.02
0.05
0.05
0.1

000000000-

0.6
1
1.6
2.
4
6
10
16
25

0.002
0.005
0.005
0.01
0.02
0.02
0.05
0.05
0.1

00-

40
60

0.2
0.2

0- 100
0- 160
0- 250

0.5
0.5
1

0- 400

2

0- 600

2

Pressure ranges
psi
—
30“ Hg vac.- 0
30“ Hg vac.- 15
30“ Hg vac.- 30
30“ Hg vac.- 60
30“ Hg vac.- 100
30“ Hg vac.- 160
30“ Hg vac.- 200
30“ Hg vac.- 300
30“ Hg vac.- 600
0- 10
0- 15
0- 30
0- 60
0- 100
0- 160
0- 200
0- 300
0- 400
0- 600
0- 800
0- 1,000
0- 1,500
0- 2,000
0- 3,000
0- 4,000
0- 5,000
0- 6,000
0-10,000

Subdivision
NCS 250 (160)
—
0.1“ vac.

upon
request

0.05
0.05
0.1
0.2
0.5
0.5
1
1
2
2
5
5
5
10
10
20
25
20
50

EN 837-1 lays down minimum scale divisions.
Some of our scales have finer subdivisions.
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Típus áttekintés RFÜ, RFB.., RFQB.., RFPB..

Overview Models RFÜ, RFB.., RFQB.., RFPB..

Standard fekete ház
RFPB 160-1
RFPCh 160-1
fekete acél RFPB
opcionális CrNi-acél
RFPCh bajonettgyűrű

Típus

RFÜ

RFB, RFBG

RFQB

Ház

fekete,
tömítő gyűrű

fekete acél,
bajonettgyűrű

négyzetes ház,
széles fekete keret

Ház töltés

nélkül

nélkül:
töltéssel:

nélkül

nélkül

Névleges méret
(NG)

160, 250

160: RFB, RFBG
250: RFB

144 x 144

160

Mérési tartomány

0-0,6 bar ... 0-1600 bar

0-0,6 bar ... 0-1600 bar RFB
0-0,6 bar ... 0-1600 bar
0-2,5 bar ... 0-1600 bar RFBG

0-0,6 bar ... 0-600 bar

Pontosság (osztály)

0,6

0,6

0,6

0,6

Mért közeggel
érintkező részek

–1 réz ötvözet*
–3 CrNi-acél**

–1 réz ötvözet*
–3 CrNi-acél**

–1 réz ötvözet*
–3 CrNi-acél**

–1 réz ötvözet*
–3 CrNi-acél

Folyamatcsatlakozás

G ½" B alsó, vagy
hátsó középső

G ½" B alsó, vagy
hátsó középső

G ½" B
hátsó középső

jobb oldalon 3 óránál; vizsgáló
csatlakozó M 20 x 1,5 elzáró
szeleppel

Beépítési opciók

elülső gyűrű
hátsó gyűrű
rögzítő gyűrű (RFÜ160)

elülső gyűrű
hátsó gyűrű
rögzítő gyűrű (RFB 160)

szerelő konzol

Tartozékok: hordozó doboz
és tartozékok a vizsgálati
csatlakozóhoz

Adatlapok

2100

2101

I-2500

2102

RFB
RFBG 160

* > 100 bar: csőrugó CrNi-acél, mérési tartomány max. 0-600 bar ** > 1000 bar: csőrugó NiFe-ötvözet

Standard Cases Black
RFPB 160-1
RFPCh 160-1
Carbon steel black
RFPB,
at option stainless steel RFPCh,
bayonet ring

Model

RFÜ

RFB, RFBG

RFQB

Case

Black,
bezel

Carbon steel black,
bayonet ring

Square case,
wide black front frame

Case Filling

without

without: RFB
with:
RFBG 160

without

without

Nominal Case Sizes
(NCS)

160, 250
(6“, 10“)

144 x 144
(5.67“ x 5.67“)

160 (6“)

Pressure Ranges

0-0.6 bar ... 0-1600 bar

0-0.6 bar ... 0-1600 bar

0.6 bar ... 0-600 bar

Accuracy Class

0.6

0.6

0.6

0.6

–1 Copper alloy*
–3 Stainless steel**
½“ BSP
Bottom or
lower back
Front mounting flange
Rear mounting flange
Mounting ring (RFÜ 160)

–1 Copper alloy*
–3 Stainless steel**
G½B
Bottom or
lower back
Front mounting flange
Rear mounting flange
U-clamp (RFB 160)

–1 Copper alloy*
–3 Stainless steel**
G½B
Lower back

–1 Copper alloy*
–3 Stainless steel
At 3 o‘clock on the right side;
pressure gauge valve suitable
for M20x1.5 male test connection
Portable box, and
Specifics accessories for test
flange connection

2100

2101

I-2500

Wetted Parts
Process Connection
Mounting Devices
at Option
Data Sheets

160 (6“): RFB, RFBG
250 (10“): RFB
0-0.6 bar ... 0-1600 bar RFB
0-2.5 bar ... 0-1600 bar
RFBG

U-clamp for panel
mounting

2102

* > 100 bar: Bourdon tube stainless steel; max. pressure range 0-600 bar
** > 1000 bar: Bourdon tube NiFe-alloy
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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

Típus áttekintés RFCha.., RFCh.., RFSCh..

Overview Models RFCha.., RFCh.., RFSCh..

CrNi-acél ház
Típus

RFCha, RFChaG

RFCh, RFChG

RFSCh, RFSChG

Ház

CrNi-acél
további bajonettgyűrű

CrNi-acél
bajonettgyűrű

Sicherheitsgehäuse S3 EN 837-1
CrNi-Stahl
Bajonettring

Ház töltés

nélkül:
RFCha
töltéssel: RFChaG

nélkül:
RFCh
töltéssel: RFChG 160

ohne: RFSCh
mit: RFSChG

Névleges méret (NG )

160

160: RFCh, RFChG
250: RFCh

160

Mérési tartomány

0-0,6 bar ... 0-1600 bar RFCha
0-2,5 bar ... 0-1600 bar RFChaG

0-0,6 bar ... 0-1600 bar RFCh
0-2,5 bar ... 0-1600 bar RFChG

0-0,6 bar ... 0-1600 bar RFSCh
0-2,5 bar ... 0-1600 bar RFSChG

Pontosság (osztály)

0,6

0,6

0,6

Mért közeggel
érintkező részek

–1 rézötvözet*
–3 CrNi-acél**
G ½" B
alsó, vagy
hátsó középső
elülső gyűrű
hátsó gyűrű
rögzítő gyűrű

–1 rézötvözet*
–3 CrNi-acél**
G ½" B
alsó, vagy
hátsó középső
elülső gyűrű
hátsó gyűrű
rögzítő gyűrű ( RFCh 160)

–1 rézötvözet*
–3 CrNi-acél**

2200

2201

Folyamatcsatlakozás
Beépítési
opciók
Adatlapok

G½B
alsó
elülső gyűrű
hátsó gyűrű
2600

* > 100 bar: csőrugó CrNi-acél; mérési tartomány max. 0-600 bar
** > 1000 bar: csőrugó NiFe-ötvözet

Stainless Steel Cases

rgiairoda.hu weblapunkon.

etőek pdf formátumban: www.ene

elérh
Aktuális adatlapok online gyorsan

Model

RFCha, RFChaG

RFCh, RFChG

Case

Stainless steel,
wide bayonet ring

Stainless steel,
bayonet ring

Case Filling

without: RFCha
with:
RFChaG

without: RFCh
with:
RFChG 160

Nominal Case Sizes
(NCS)

160 (6“)

160 (6“): RFCh, RFChG
250 (10“): RFCh

160 (6“)

Pressure Ranges

0-0.6 bar ... 0-1600 bar RFCha
0-2.5 bar ... 0-1600 bar RFChaG

0-0.6 bar ... 0-1600 bar RFCh
0-2.5 bar ... 0-1600 bar RFChG

0-0.6 bar ... 0-1600 bar RFSCh
0-2.5 bar ... 0-1600 bar RFSChG

Accuracy Class

0.6

0.6

0.6

Wetted Parts

–1 Copper alloy*
–3 Stainless steel**

–1 Copper alloy*
–3 Stainless steel**

–1 Copper alloy*
–3 Stainless steel**

½“ BSP Bottom or
lower back
Front mounting flange
Rear mounting flange
U-clamp for panel mounting

½“ BSP Bottom or
lower back
Front mounting flange
Rear mounting flange
U-clamp for panel mtg. ( RFCh 160)

2200

2201

Process Connection
Mounting Devices
at Option
Data Sheets

RFSCh, RFSChG
Safety case S3 EN 837-1
stainless steel, bayonet ring,
solid front / blow-out back
without: RFSCh
with: RFSChG

½“ BSP Bottom
Front mounting flange
Rear mounting flange
2600

* > 100 bar: Bourdon tube stainless steel; max. pressure range 0-600 bar
** > 1000 bar: Bourdon tube NiFe-alloy
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Különleges kivitelek...

Special Versions...

Példák a spaciális berendezésekre
0,25 osztálypontosság, EN 837-1 szerint

Ellenőrző nyomásmérőinket kialakításuktól függően az
alábbi kiegészítőkkel szállítjuk Önöknek:

A legmagasabb precizitással készült ellenőrző manométereket
0,25-ös pontossági osztállyal alapértelmezésben az alábbi
verzióban szállítjuk

Elülső rögzítés (elülső gyűrű) vagy a ház hátsó falán (hátsó
gyűrű), néhány kivitelnél rögzítő gyűrű, háromszög elülső
perem a panelre szereléhez.

több mint 270 fokos
Opcionálisan:

nullpont korrekció
forgatható számlappal
(± 5 skálabeosztással)
RFÜ típus:
szárnyas csavar (a gyűrűn keresztül)
RFB, RFCh típus:
szárnyas csavar a jobb oldalon

Mérési tartomány:

– 1 kivitel
– 3 kivitel

0-0,6 bar / 0-600
bar kérésre

250 (NG 160 kérésre)

Tükörskála a parallaxis-mentes leolvasásért
Nullpont korrekció (csak töltetlen műszerekhez NG 160,
250) állítható számlappal (± 5 skálabeosztás), szárnyas
csava az RFÜ típusnál elől (a gyűrűn keresztül), RFB, RFCh
és RFCh típusoknál a jobb oldalon.
Nyomásmentesítés (csak töltetlen műszerekhez), pl. a
fékvizsgáló padba beillesztéskor többek között hidraulikus
alkalmazásokkor; alkalmas a csőrogú tisztításához is
Maximum vonszoló mutató (akrilgáz üveggel)
mérőrendszerben fellépő maximális nyomás rögzítésére.

a

Különleges skála, pl. duplaskála, színes területek, színes
skálarészek, számlapfeliratok, céges logó, stb...
Szorító csavar a bemeneti csatornánl.
Akril üveg vagy biztonsági ragasztott üveg*
*több kivitelhez standard

Examples of Special Options
Class 0.25 according to EN 837-1

You may request various options for certain models to receive the
suitable version for your special application, e.g.:

The precision test gauges of accuracy class 0.25 are delivered
with:

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

Mirror Scale:

Graduation 270 degrees

Mirror scale, parallax-free

At option:

Zero adjustment by turnable dial
(± 5 scale graduations)

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)

Model RFÜ:
Adjustment screw frontsided
(through the bezel)
Models RFB, RFCh:
Adjustment screw at the right side
Pressure ranges: Version – 1
Version – 3

0-0.6 up to 0-600 bar
upon request

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

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
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Különleges kivitelek...

Special Versions...

Külföldi standardok
Exportra világszerte találhat nálunk a külföldi előírásoknak
és szabványoknak megfelelő kiviteleket.

Névleges méret 100
Külön rendelésre elérhető ellenőrző nyomásmérő 0,6-os
osztálypontosságban, még 100-as méretben is.

Például gyártunk orosz előírásoknak megfelelő ellenőrző
manométereket ± 0,6, 0,4 , 0,25 és 0,15 pontossági osztályokban.
Extra felszerelések 0,4 osztálytól:

RFCh, RFChG 100
bajonettgyűrű
RFCha, RFChaG 100 bajonettgyűrű
RFSCh, RFSChG 100 S3 biztonsági bajonettgyűrűs ház
		
robosztus csavaros gyűrűs ház
RFÜ 100 fekete acél csatlakozó dugógyűrű NG 100
ellenőrző nyomásmérőink sok extrával együtt is rendelhetőek!

továbbá 0,25 osztálytól:

szerkezet excentrikus
beállítása
anti-parallaxis mutató és
skála 315° felett

Még az amerikai ASME előírásoknak megfelelő kivitelt is találhat
nálunk, az USA-piacnak megfelelően általában "kategória 3A"
szükség esetén ± 0,25 % tűréshatárral, a hiszterézisnek
megfelelő tolerancia sáv korlátozása nélkül. A műszereket
tükörskálával gyártjuk és opcionálisan nullpont korrekcióval
(fordatható számlap).
Kérésre más előírásoknak, szabályoknak megfelelő
nyomásmérőket is szállítunk.

Standards Abroad
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!

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.
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