
Csőrugós nyomásmérő
Ház CrNi-acél, peremezett gyűrű, Kl. 1,6 NG 63        Typ

glicerinnel töltött
RgG

1112
3/06

Felhasználása
Folyékony és gáz halmazállapotú mért közegekre, ezekkel 
érintkező részek ellenállóak; nem nagy viszkozitású, 
nem kristályosodó anyagok esetén

Névleges méret (NG)
63

Pontosság (EN 837-1)
1,6 (mérési pontossága jobb, mint + 1,6% a teljes skálán)

Mérési tartomány (EN 837-1) 0-1 
0-600 bar-ig1)

vákuumra, és manovákumra is

Alkalmazási területek 
állandó nyomás esetén: 
váltakozó terhelés mellett: 
túlnyomás biztos:

a teljes skála max. 75 %-a    
a teljes skála max. 65 %-a
a teljes skálán

-20 tól +60 °C
Hőállóság
Környezeti hőmérséklet: 
Mért közeg hőmérséklete: max. +60 °C

Védelem 
(EN 60 529 / IEC 529) IP 65

További információk előnyökről, alkalmazási területekről, hőállóságról, 
méréstechnikai jellemzőkről, és és mérési tartományokról, minden szállítható 
típusú 1,0 osztályú csőrugós nyomásmérőről információkat talál az 1000-es 
áttekintsben. 

Standard kivitel
Csatlakozó
G ¼ B alsó, sárgaréz

Csőrugó
40 bar-ig = bronz, kör alakú, firrasztott
60 bar-tól    = bronz, csavar forma, hegesztett

Szerkezet  
sárgaréz / nikkel

Számlap     
fehér aluminium, fekete skála

Mutató
Alumínium fekete színű

Peremes ház            
CrNi-acél

Ház töltés 
glicerin

Lencse
polikarbonát

Különleges kivitelek többek között:
egyéb csatlakozó menetek (G 1/8 B, 1/8 " NPT, ¼ " NPT)
(minimális rendelhető mennyiség: 10 db)
elülső gyűrű a hátsó középső csatlakozású kivitelnél kengyeles 
elülső gyűrű a hátsó középső csatlakozású kivitelnél.

1) Mérési tartomány -1-0 és 0-4, 0-600 barig raktárról szállíthatóak. Minden más 
mérési tartományra érvényes a minimum 10 darabos rendelési 
mennyiség, és az  aktuális szállítási határidő.

Rendelési információk:
A raktárról szállítható műszereknél1) elegendő a raktár 
rendelési szám megadása:

A hátsó középső csatlakozású kivitel opcionálisan szállítható 
elülső gyűrűvel vagy kengyeles rögzítéssel kiváltható.

Példák: 35 x L-631022
20 x L-631102 elülső gyűrűvel

Különleges, vagy a raktárra nem rendelhető kiviteleket1) az 
alábbiak megadásával rendelhetik:
Alap típus, névleges 
méret, mért közeggel 
érintkező részek jele: RgG 63-1
ház beépítési formájának 
betűjele (lásd a hátoldalon)

rm, rmFr, rmBFr
(standard = alsó csatlakozás, 
betűjel nélkül)

mérési tartomány: pl. -1-0 bar, 0-6 bar, 0-160 bar

különlegességek: lásd a  "különleges kiviteleknél",
pl.: csatlakozás ¼" NPT

Példa a szöveges rendelésre:
50 x RgG 63-1, 0-2,5 bar 1)

50 x RgG 63-1 rmFr, 0-160 bar, ¼" NPT 1)
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mérési 
tartomány

bar

alsó
csatlakozás

hátsó középső
csatlakozás

raktár rendelési szám:

0-1- 200136-L 201136-L

3+/1- 500136-L

4-0 310136-L 311136-L

6-0 410136-L 411136-L

01-0 510136-L 511136-L

61-0 610136-L 611136-L

52-0 710136-L 711136-L

04-0 810136-L 811136-L

06-0 910136-L 911136-L

001-0 020136-L 021136-L

061-0 120136-L 121136-L

052-0 220136-L 221136-L

004-0 320136-L 321136-L

006-0 420136-L 421136-L

(ügyeljenek a minimális rendelési mennnyiségre!) 



Ház beépítési helyzet, betűjelölések, súlyok és méretek

Csatlakozó alsó,  
külön betűjel nélkül 

csatlakozó hátsó 
középső,  betűjel:  rm 

csatlakozó hátsó 
középső, elülső gyűrűvel,           
betűjel: rmFr

csatlakozó hátsó 
középső, kengyeles elülső 
gyűrű, betűjel: rmBFr

Műszereinket folyamatosan fejlesztjük, ezért a változtatás jogát fenntartjuk.

1112 - 3/06 - S2 von 2 • ARMATURENBAU GmbH, D-46487 Wesel-Ginderich, Tel.: 02803/9130-0, E-Mail: mail@armaturenbau.de • MANOTHERM Beierfeld GmbH,  D-08344 Grünhain-Beierfeld, Tel: 03774/58-0, E-Mail: mail@manotherm.de

a

Méret ( mm ) és súly ( kg )

1d 2d 3d 4d D G g h 1± M s 1s WS
  súly
(kb.)

36 01 23 5 2 31 57 88 6,3 47 76 B¼G 85 45 58 3 5,6 71 52,0

NG c c1 c2b




