
DiPlCh/DiPlChG  
Kétkamrás manométer nyomáskülönbség mérésére 
Névleges nagyság  NG 100, NG 160 
Pontosság (EN 837)  Osztály pontosság 1,6 
(Méréspontosság ± 1,6 % a skálavégértéknél) 
Mérési tartomány (EN 837) 
NG 100: 0/0,6 bar. . .0/25 bar 
NG 160 : 0 / 40 mbar... 0 / 25 bar 

Alkalmazási területek 
Max. statikus nyomás PN 40 (600 psi);  Egyoldali terhelhetıség PN 40-ig; vákumbiztos 
Hıállóság  Külsı hımérséklet -20°C-tól +80°C-ig  A mért közeg hımérséklete max. +100°C 
Hımérsékleti behatás  A járulékos hiba 10°C-ként  a normális hımérséklettıl +20°C- al való eltérés esetén kb. 0,3% 
Biztonsági besorolás (EN 60529 / IEC 529)IP 54 = töltés nélküli mőszereknél / IP 65 = feltöltött mőszerek esetében 
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Ez az adatlap tartalmazza a szállítható DiPlCh valamint a. 
DiPlChG típusok megrendeléséhez szükséges valamennyi adatot. 

Ismertetı Felhasználási terület 

A DiP1 Ch valamint a DiP ChG típusú 
differenciál manométerek alacsony 
nyomások kimutatására alkalmasak (0/40 
mbar-tól) magas statikus nyomás esetén (PN 
40 vagy PN 100). Olyan gáz- vagy 
folyékony halmazállapotú anyagok 
mérésére használhatók, melyek a saválló 
acélt (1,4571) vagy a Vitiont nem 
támadják meg. A nyomás alatt lévı 
terek moshatók, és ezáltal a 
szennyezıdésekkel szemben nem 
érzékenyek. Pótlólag tisztító- és 
szellıztetıcsatlakozással G 1 / 8" 
elláthatók. Különbözı elektromos 
pótberendezések ( kapcsolók, távkapcsolók) 
beépíthetık. 

Funkció-vázlat 

1. Összekötı rúd 
2. O- győrő,túlnyomásbiztosítás 
3. mérımembrán 
4. mutató 
5. mérıtengely 
6. közvetítı emelıkar 
7. nyomásközvetítı folyadék 

+ magasabb nyomás – alacsonyabb nyomás 

Felépítés és a mérés elve 

Mindkét nyomás alatt lévı kamrában van egy mérımembrán. Ezeket egy merev rúd köti össze. A membránok 
közti teret egy nyomást közvetítı folyadék tölti ki. Azonos nyomás esetén a membránok nyugalmi állapotban 
vannak. Nyomáskülönbség esetén a membránra egy erı hat, melynek kiegyenlítése céljából az alacsonyabb 
nyomás felé elmozdul. A membránokat összekötı rúd ugyanezt a mozgást végzi. Ez a mozgás egy tengely 
közvetítésével egy emelıkart forgó mozgásra késztet, amely a mutató elmozdulását ereedményezi. A mérési 
folyamat egyoldali -a mérési tartományon túliterhelése esetén fellép a túlnyomásbiztosító funkció. A 
membránokat összekötı rúdon található gyürü nekifeszül egy O- győrőnek, amely a túlnyomás átvitelét a 
szemben található membránra megakadályozza. Igy keletkezik 2 külön nyomás alatt lévı tér. A túlzottan terhelt 
membrán mögötti folyadékkal megtöltött térben az O- gyürü tömítéséig a túlnyomással szemben egy megfelelı 
nagyságú ellennyomás alakul ki, ami a membránt védi. 

DIFFERENCIÁL-MANOMÉTER 
Rozsdamentes, bajonettzáras ház glicerintöltéssel (DiPlChG) vagy glicerintöltés nélkül (DiPlCh) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Házkiképzés formái, betőjelek és méretek és tömegek 
 
 
 
 

Alaptípus: 
DiP1Ch = töltés nélkül 
DiPIChG = feltöltött, 
Töltıanyag: glicerin 

Névleges méret: 100 vagy 160 

Az anyaggal érintkezı 
részek rendelésszáma: 

1.4571 (Standard) = -3 

Szerelés típusának 
betőjele 

- R a 2" csıreszerelés -W 
falraszerelés esetén 

Mérési tartomány: EN 837 szerint Pl:. 0 - 4 bar 

Különlegességek: (lásd fent) 

Alapkivitelek 
DiP1Ch = töltés nélkül 
DiPIChG = feltöltött állapotban, töltıanyag glicerin 
Csatlakozások: Csatlakozás alsó, peremes csatlakozás, mint DIN 19213, 7 /16" 

UNF   2 x G 1/2"- al belül,"+" és "-" megkülönböztetéssel 
Nyomás alatti kamrák:  1,4571 
Membránok: 0/40 -tól 0/400 -ig 1.4571 mbar 

0/0,6 -tói 0/25-ig bar: Duratherm 
Köztes lap: AlMgSi Pb – kemény 
A mérırendszerben levı folyadék: Szilikon-olaj 
O-győrő: Viton 
Szerkezet: CrNi- acél 
Számlap: Aluminium-fehér szinő, a skála fekete színő 
Mutató: Aluminium- fekete, 

Nullpontállítás a ház tetején levı nyíláson keresztül lehetséges. 
± 25 % a skála végértékektıl 

Ház és a bajonettzár: 1.4301 
Csavarok a házon: CrNi-acél 
Kémlelınyilás: Biztonsági üveg 

A manométereket falra vagy csıvezetékre 
egyaránt lehetséges csatlakoztatni. 
Megrendelés esetén kérjük a megfelelıt 
megjelölni. 
Falraszerelés esetén a mőszer rögzítése 
egy lappal történik, 2" csıre szerelés 
esetén 2 rögzítıkenggyel szükséges (Lsd a 
következı oldalon található rajzot). 

�felsı- vagy oldalsó csatlakozások 
�igény esetén más mérető menetcsatlakozások 
�különleges skálák (kettıs-skála, átfolyástmutató skála) 
�nullpont nem a skála alján (mint mano-vákuum-skála) 
�skála állítható piros mutatóval 
�Maximum-érték beállítási mutató, állítási lehetıség a   
   plexi-üvegrıl 
�csatlakozások mosás és szellızés céljából G 1 /8" 
�Max. üzemi nyomás PN 100 
�elektromechanikai (mágneskapcsolók) vagy induktiv  
   kontakt adók vagy 
   távkapcsolók hozzá- vagy beépítése 
�Tartozékokok: átváltócsap Typ 10, 
   3- csatlakozós 11-es típusú szelepblokk vagy 
   5- csatlakozós 12 típusú szelepblokk, 
   (Igény esetén külön pozícióban kérjük megrendelni) 
   Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezért elétérések  
   lehetségesek. 

Egyedi kivitelezések pl.: 

Szerelési utasítás 

Példák a megrendelésre: DiPICh 100-3, R, 6 bar DiPIChG 160-3, W, 100 mbar 

Mérési tartomány 
 0/0,6 -tól 0/25 bar-ig, 
névleges nagyság 
 100 és 160 mm 

Mérési tartomány 
 0/40 -tól 0/400 mbar-ig, 
névleges nagyság 
 160 mm 


