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Rész 4 Membrános nyomásmérő függőleges laprugóval
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Liquid column manometers, 10 mbar to 100 mbar

No. 7 Chemical seals
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No. 9 Electronics
    9.1 Limit switch contact assemblies for pressure
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Alkalmazások általánosságban
A nyomásközlők növelik a mérőműszerek beépíthetőségét 
nyomásra, vákumra, mano-vákumra, abszolút- és differenciál 
nyomásra, tehát csőrugós nyomásmérőkre, nyomáskapcsolókra, 
nyomásátalakítókra és nyomásfelvevőkre. 

Így a mérési eredmények az egészen alacsony mbar-tól akár 
1000 bar-ig, és tovább is mérhetőek. A nyomásközlő beépítése a 
mérőműszerbe lehet direkt, vagy hűtőelemmel kiegészített is,  
pl kapillárcső a nyomásmérő és a nyomásközlő között (lásd a 
tartozékoknál).

Lényegében a nyomásmérők egy folyamatcsatlakozóból és egy 
membránból állnak, ami megakadályozza, hogy a mért közeg, 
érintkezzen a mérőműszerrel.

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 com-
pound 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 in-
strument, 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.

Alkalmazási példák
A nyomásközlőket a mérőműszerre kell felszerelni.

ha a mért közeg nem érintkezhet a mérőműszerrel, pl.  
heterogén, viszkózus mért anyagok, vagy olyanok, amik 
hajlamosak a kristályosodásra, így eltömíthetik pl. a 
bemeneti csatornát, vagy akadályozhatják a csőrugót; 

a mért közeggel érintkező részek a korrózióvédelem 
érdekében egy speciális anyagból készülnek,   amelyek 
nem alkalmasak a rugalmas beépítésre a mérőrendszerbe;

ha a mért közeg mérgező, vagy a környezetre ártalmas, és 
nem juthat ki a levegőbe, vagy nem érintkezhet a 
környezetével, pl.  a mérési elem tömítése, túlterhelés vagy 
kopás esetén. A nyomásközlők hatékony, kiegészítő 
védelmet nyújtanak;

ha a folyamatok és előírások különösen magas higiéniai 
követelményeket állítanak, pl. élelmiszer-, biotechnológiai és 
gyógyszeriparban (könnyen tisztítható, mért közeggel nem 
érintkező eszközök); ezekhez a kivitelekhez nálunk az 
EHEDG által minősített eszközöket is találhat;

ha a mérés környezeti hőmérséklete, vagy a mért közeg 
hőmérséklete a műszernek túl magas lenne;  egy 
nyomásközlő beépítésével hűtőelemmel vagy kapillárcsővel 
a hőmérsékletet távol tarthatjuk a mérőeszköztől;

ha a beépítési körülmények a mérési ponton kedvezőtlenek, 
vagy ha a rezgéstől, rázkódástól távol kell tartani a 
mérőműszert, akkor egy kapillárcsöves nyomásközlő 
beépítése lehet a megoldás, amivel a mérőműszert a mérési 
ponttól távolabb, egy arra alkalmas helyre beépíthetjük. 

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.



...alkalmazások
...Applications
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Alap beépítési formák
Három alap beépítési minta a különböző mérési 
követelményeknek megfelelően:

Membrános nyomásközlő MDM 

(hasonló az  5 oldalon) 

folyamatsorba beillesztve

Tubusos-nyomásközlő  TDM     

a mért  közegbe beleeresztve és 

a csővezetékre felcsavarva

Cső nyomásközlő  RDM

közvetlenül a folyamatsorba integrált, 

Ez lehetővé tesz egy kiváló higiéniai műszaki 

tervezést, 

Ezen kívül a csőnyomásközlő hőtartása 
összehasonlítva a membrános 
nyomásközlővel azonos  szélességben, 
lényegesen nagyobb felületet elválasztva 
(csőmembrán) sokkal kedvezőbb 
(összehasonlító feljegyzések a hőtartásra a  6. 
oldalon).

Cső nyomásközlők különösen alkalmasak

• teljesen holttérmentes alkalmazásoknál

• keringő, nagy viszkozitású, és örvénylésre
hajlamos anyagok mérésére

• gyakran változó mért anyagoknál, mert a
csőnyomásközlővel a rendszer könnyen tisztítható

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 outstan-
ding hygienic production plants and offers the very 
best prerequisite for perfect production processes.

Furthermore, 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 diaphragm tube (compare explanations 
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.

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



Function
Működés
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Capillary line with 
flexible armor (protection tubing)

Measuring instrument 
(Bourdon tube gauge)

Gauge holder bracket

Instrument connection

Filling fluid

Union nut

Diaphragm

mérőelem 
(csőrugó)

nyomásmérő 

mérőműszer tartó
műszercsatlakozó rész

Measuring element 
(Bourdon tube)

kapillárcső 
spirális védővel  

folyadék

nyomásközlő test

membrán 

hollandi

Body of the dia-
phragm seal

Leírás
A nyomásközlők nagy része jellemzően hegesztett kivitelű, ami 
egy membrán, egy cső, vagy egy csőből formált merülő szárból 
tevődik össze.

A membrán önmagában nem egy mérőelem, hanem egy 
legfeljebb 1mm vastag laprugó (lásd a katalógus 3. részében), 
ami egy fix kapcsolattal a mért közeg nyomását továbbítja a 
kijelzőnek. Azt a célt szolgálja, hogy a mért közeg a lehető 
legkisebb hatással legyen a mérési eredményre.

A csőrugós nyomásmérőkhöz leggyakrabban a membrános 
nyomásközlők kerülnek beépítésre. Ezért a továbbiakban ezt a 
típust ennek a működési módjával magyarázzuk.

A membrán és csőrugó közti rész vákuum alatt, folyadékkal 
teljesen feltöltött, és hermetikusan lezárt.

A mért közeg nyomása alatt a rugalmas membrán befelé 
elmozdul, ezzel összenyomva a rendszer térfogatát. Ahhoz, 
hogy a nyomás kimutatható legyen, a membránnak minimum 
annyit kell elmozdulnia, ami a csőrugó működtetéséhez 
elegendő.

A maximális mérési tartomány eléréséhez elegendő nyomás a 
megengedett legnagyobb működési tartomány. 

A membrán vastagsága, formája és anyaga alapján a névleges 
átmérő segítségével meghatározható ez a működési tartomány, 
ami mellett a membrános nyomásmérő használható.

Ha a munkanyomás kisebb, mint a minimálisan elegendő 
működési tartomány, abban az esetben ez a nyomásközlő ezzel 
a nyomásmérővel kombinálva nem működőképes.

A működési elv a vákuumnál ugyanaz, csak nyomásközlő 
membránja a növeknő vákuumnál kifelé mozog.

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 inside 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 
("Steuervolumen").

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 incre-
asing vacuum.

Példa ábra:
Csőrugós nyomásmérő kapillárcsővel és élelmiszer 
ipari nyomásközlővel

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



Méréstechnikai jellemzők
Measurement Influences...
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Ha bármi kérdése van, hívjon minket bizalommal! 

Megjegyzés
A nyomásközlők a mérési eredményt csak a lehető legkisebb 
mértékben befolyásolhatják.

A nyomásközlő kiválasztásánál a beépítési feltételeket nagyon 
szigorúan figyelembe kell venni, hogy amennyire csak lehet, 
kizárjuk, csökkentsük a mérést befolyásoló tényezőket, és 
megőrizzük a mérőműszer pontosságát. 

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 consi-
deration 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. 

Hőmérséklet
A nyomásközlők -90 °C-tól +400 °C-os mért közeg 
hőmérsékletig használhatóak. 

A mérőműszerhez beépített nyomásmérők standard 
referenciahőmérséklete +20 °C.

A váltakozó környezeti- vagy mért közeg hőmérséklet, hatással 
lehet a folyadékok térfogatára. Ezáltal a rendszerben megváltozik 
a nyomás, így egy lehetséges mérési hiba léphet fel. 

Ajánlat kérésnél, vagy rendelésnél mindenképpen meg kell adni 
a +20°C-tól eltérő hőmérsékleteket (min.-/max.-értékek), 
hogy a nyomásközlővel szerelt műszer, a gyártás során 
megfelelően legyen beállítva beépítési környezethez .

Hőmérsékleti hatásokat csökkenthetjük az alábbiakkal:
megfelelő folyadéktöltés

a lehető legnagyobb átmérőjű membrán

a lehető legkisebb térfogat a rendszerben

a mérőműszert távol tartva a hőmérséklettől, a 
nyomásközlő és mérőműszer között a kapillárcsővel, vagy 
hűtőelem beépítésével  (+ 100 °C felett minden esetben 
ajánlott!)

Üzemi- és tisztítási hőmérséklet
Különbséget kell tennünk az üzemi (tA)  és a tisztítási 
hőmérséklet (tR) között, különösen az élelmiszeripari, bio- és 
gyógyszeripari műszereknél.

tA = a memrán üzemi hőmérséklete 
(munkahőmérséklet).
műszereink standard beállítása tA +20 °C-ra érvényes 
műszereink kérésre más üzemi 
hőmérsékeltre is beállíthatóak 

tR = a tisztításnál és sterilizálásnál 
maximálisan megengedett 
hőmérséklet (nyomás nélkül).

standard kivitelnél az MDM 73... vagy RDM 
763..  nyomásközlőink tisztítási 
hőmérséklete növényi olaj töltet esetén  
+150 °C 

(korlátozások néhány típusnál és 
méretnél, pl. a 7630-as adatlap).

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 applicati-
on, 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 diaphragm - 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

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 indication)

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

(restrictions for a view models and sizes, 
e.g. in data sheet 7630).



...Measurement Influences
...mérési hatások

Do not hesitate to contact us for your inquiries and questions!
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Magassági különbség a kapillárcsöves műszereknél

Ha a mérőműszert és a nyomásközlőt nem azonos szinten 
helyezzük el, ez a magasságkülönbség  a folyadékoszlop 
hidrosztatikus nyomása miatt hatással lehet a mérésre.

A rendelésnél mindenképpen meg kell adni a magassági 
különbségeket, hogy a megfelelő beállításokkal 
ellensúlyozhassuk az ebből adódó lehetséges mérési hibákat.

Kapillárcsöves nyomásközlőkről 
általánosságban elmondható:

Ha vákuum jelentkezik, vagy bekövetkezhet, akkor a 
nyomásmérőt legalább 40cm-rel mélyebbre kell helyezni, mint a 
nyomásközlőt. 

Height Difference at Instruments with Capillary Line

When the measuring instrument and the chemical seal are not moun-
ted on the same level, this difference in height affects the measure-
ment 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! 

Működési idő
Kapillárcsöves rendszereknél késhet a kijelzés.

Ezt a késést nevezik működési időnek, a késleltetés, 
vagy csillapítás némely esetekben szándékos is lehet.
A működési időt befolyásolja:

folyadék viszkozitása

kapillárcső belső átmérője

kapillárcső hossza

mérőműszer térfogata

Floating Time
Measuring systems with capillary line may show a retarded indi-
cation. 

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



Tulajdonságok / kivitelek...
Features...
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Folyamatcsatlakozás
A mérőműszerek nyomásközlővel különböző csatlakozási 
variációkat tesznek lehetővé. 

Ezen kívül számtalan egyedi, vevőspecifikus különleges 
kivitelt is gyártunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

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! 

Mérőműszer csatlakozó
A legtöbb nyomásközlőnk standard kivitelben G ½ belső 
menettel csatlakozik a nyomásmérőre.

Kérésre számtalan egyéb csatlakozó lehetséges.

Szintén lehetséges a nyomásközlő és nyomásmérő közvetlen 
összeheggesztése, ami egyes kiviteleknél standard. Például a 
higiéniai szempontok alapján tervezett nyomásközlőknél.

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, 
e. g. for our Hygenic Design Diaphragm Seals, compare page 22.

Membrán
A membrán egy rugalmas elválasztó. Különböző alapanyagokból 
előllított, és adott esetben védőfóliával bevont, 
(lásd a 9. oldalon), annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 
közegre megfelelő kivitelt tudjunk biztosítani.

Vastagság a kiviteltől függően:  30 µm tól 200 µm

Felhasználás:
többnyire lézerheggesztett

A membránt tilos szakszerűtlenül megérinteni!
   Kemény tárgyakkal, vagy magas nyomású vízzel 

érintkezés maradandó károsodásokat okozhat.

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!

Nyomásközlőink különböző szabványok szerinti csatlakozóval, 
és a legváltozatosabb méretekben készülnek. A standard 
szállítható típusokban az S. 16 ff. típusáttekintés alapján.
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Alapanyagok
A nyomásmérésben a nyomásközlőkből lehet a lehető legtöbb 
alapanyagból készült  kivitelt kiválasztani a mért közeggel 
érintkező részekhez.

További alapanyagok is lehetségesek, kérjük, forduljon hozzánk 
bizalommal, ha valami különleges kivitelre lenne szüksége. 
Nyomásközlő test

Standard*: CrNi-acél 1.4435 (316 L)

opciók:  CrNi-acél 1.4571

CrNi-acél 1.4462 

CrNi-acél  1.4529 

Hastelloy C4       2.4610 

Hastelloy C276   2.4819

Inconel 2.4816

2.4360

2.4068 

3.7035

Monel 

Nickel 

Titan 

Tantal

* Kivételek:    MDM 7190 és TDM 7710; 

Opciók:    védőfólia PTFE vagy tantál
pl. alsó részre MDM 7210, 7211

Burkolat: tantál 
pl. membránhoz, tubus vagy 
tömítés MDM 7515, 7525, 7555, 
7565

Membrán

Standard*: CrNi-acél 1.4435 (316 L)

Opciók:  CrNi-acél 1.4571

CrNi-acél 1.4462 

Hastelloy C4      2.4610 

Hastelloy C276  2.4819

Inconel 2.4816 

2.4360 

2.4068 

3.7035 

Monel 

Nikkel 

Titán 

Tantál
* Kivételek:       MDM 7190, TDM 7710

Opciók:       védőfólia ezüst,
PTFE bevonat arany, arany/ródium, ECTFE, 
PFA (CrNi-acél)

Materials
Chemical seals are the equipment with the biggest possible amount 
of different materials for the wetted parts in the whole field of pres-
sure 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)

Figyelem: alsórész csatlakozóval és tartókarimával a 3 
részes nyomásközlőnél  MDM 72... széria horganyzott acél
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Felületi minőség
A mért közeggel érintkező felületek anyaga többnyire az 
élelmiszer-, bio- és gyógyszeripar szempontjából fontos, ahol 
szükséges a  maradványmentes tisztíthatóság, és tilosak az 
olyan bemélyedések, amiben pl. a baktériumok vagy  gombák 
lerakódhatnak.

A nyomásmérők 
mért közeggel érintkező felületeinek érdessége:

membrán:    Ra < 0,4 µm 

test : MDM 73... és 
RDM 763...

más nyomásközlő         

 Ra < 0,8 µm

szabvány forma 
tömítő felületek

hegesztések
membrán/test:              MDM 73... és 

RDM 763...  Ra < 0,8 µm

más nyomásközlő       Ra < 1,5 µm

Különleges kivitel 
test:    Ra < 0,4 µm 

Elektropolírozott:
Az elektropolírozott (speciális) kivitelnek köszönhetően javult a 
korrózióállóság (krómozott felületi réteg) és tovább optimalizálta 
a tisztíthatóságot.

Kérésre a felületek minőségének további javítása.

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 optimization 
of the cleaning possibilities can be obtained.

Further treatments for improving the surface quality upon request.

Tömítettség
Minden nyomásközlő a membrán behegesztése után egy hélium 
szivárgás vizsgálaton esik át 10-9 mbar l/s nyomással, ugyanígy 
később a teljes mérési rendszer is.

A kész rendszer kötéseit tilos megbontani, mert 
folyadék juthat be, ezáltal a nyomásmérő rendszer elveszti a 
funkcióját.

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!
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Töltőfolyadékok
A nyomásközlő töltőfolyadék kiválasztása a hőmérsékelti 
tartománytól függ. 

A minimum és maximum hőmérséklet egyaránt a mért közegtől 
és környezettől függ, a kiválasztásnál figyelembe kell venni a 
megfelelő töltőfolyadékot.

Ezen kívül a folyadéknak a mért közeghez is 
alkalmazkodnia kell, különösen az olyan anyagoknál, mint a 
sósav és klór, vagy a műszereknél az élelmiszer-, bio- vagy 
gyógyszeripar részére, ha esetleg a membrán a 
mérőrendszerben valamitől megsérül,  és a folyadék bekerül a 
mért közegbe.

Standard kivitelben a nyomásmérőinket szilikonolajjal töltjük, a 
nyomásközlőket élelmiszer-, bio- és gyógyszeriparnak (MDM 
73.., RDM 763..) növényi olajjal.

Filling Fluids
The selection of the fi lling fl uid 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 
fi lling fl uid. 

Furthermore, the fi lling fl uid has to be compatible with the medium, 
especially for media such as oxygen and chlorine, or for applicati-
ons 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 fi lling fl uid might drip into the medium.

The standard fi lling fl uid for our chemical seal is silicone oil, respec-
tively vegetable oil for chemical seals series MDM 73... and RDM 
763.. for food and beverage industry, biotechnics and pharmacy.
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Filling fl uid Acceptable
medium temperatures1)

Density 
g/cm3

at
20 °C
(+68 °F)

Dynamic 
viscosity
kg/ m x s 
at  20 °C
(+68 °F)

Com-
pressibilty
coeffi cient
1/bar 
x10-5

Volume
expansion
coeffi cient
1 / °CExternal

description
Order 
codel

Vacuum2) Pressure Specifi cs

General applications

Silicone oil FA1 – -20...+200 °C 0.97 0.337 10.1 0.00 092

Silicone oil FA2 -90...+  80 °C -90...+120 °C 0.92 0.004   9.3 0.00 113

Silicone oil FA5 -40...+180 °C -40...+400 °C 0.96 0.048   9.8 0.00 100

Silicone oil FA6 -40...+180 °C -40...+300 °C 0.96 0.048 10.1 000 100

Food and beverage industry, biotechnics, pharmacy

Vegatab-
le oil

FN1 -10...+200 °C -10...+300 °C 0.91 0.063 6.5 0.00 082

White oil
(Paraffi n oil)

FN2 -10...+150 °C -10...+300 °C 0.87 0.066 8.5 0.00 087 FDA*, silicone-free

Glycerine FN3 – +10...+200 °C 1.26 1.410 2.2 000 050 FDA*,
for O2 up 60 °C / 25 bar

Glycerine/ 
water

FN4 – -10...+120 °C 1.23 0.150 2.5 0.00 050

Neobee® FN7 -10...+130 °C -20...+200 °C 0.92 0.0111 8.6 0.00 086 FDA*

Oxygen and chlorine applications etc

Halocarbon FO1 -40...+  80 °C -40...+175 °C 1.85 0.012 8.3 0.00 079 for O2 (up to 60 °C /
160 bar) and chlorine

* FDA = Approved by Food and Drug Administration 
1) Deviations only by development department
2) also valid for compound ranges

Folyadék tömítés 
g/cm3

20 °C

dinamikus 
viszkozitás
kg/ m x s 
bei  20 °C

összenyom-
hatósági
együttható
1/bar x10-5

hőtágulási-

együttható
1 / °C

Megnevezés Rendelési
kód

Megengedett mért közeg 
hőmérséklet1)

vákuum2) nyomás különlegességek

általános alkalmazás

szilikonolaj FA1 – -20...+200 °C 0,97 0,337 10,1 0,00 092

szilikonolaj FA2 -90...+  80 °C -90...+120 °C 0,92 0,004   9,3 0,00 113

szilikonolaj FA5 -40...+180 °C -40...+400 °C 0,96 0,048   9,8 0,00 100

szilikonolaj FA6 -40...+180 °C -40...+300 °C 0,96 0,048 10,1 0,00 100

élelmiszer-/ bio-/ gyógyszeripari alkalmazás

növényi olaj FN1 -10...+200 °C -10...+300 °C 0,91 0,063 6,5 0,00 082

fehér olaj
(paraffin olaj)

FN2 -10...+150 °C -10...+300 °C 0,87 0,066 8,5 0,00 087 FDA*, szilikonmentes

glicerin FN3 – +10...+200 
°C

1,26 1,410 2,2 0,00 050 FDA*,
O2 60 °C / 25 bar-ig

glicerin/ 
víz

FN4 – -10...+120 °C 1,23 0,150 2,5 0,00 050

Neobee® FN7 -10...+130 °C -20...+200 °C 0,92 0,0111 8,6 0,00 086 FDA*

Oxigén-/ klór alkalmazások

Halocarbon FO1 -40...+  80 °C -40...+175 °C 1,85 0,012 8,3 0,00 079 O2 (60 °C/160 bar-ig) és 
klór

* FDA = Food and Drug Administration jóváhagyásával
1)eltérések csak a fejlesztések során
2) mano-vakuum mérésre is vonatkozik

Dynamic Com- Volume
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Hűtő elem
100 °C feletti mért közeghőmérsékletnél a 
mérőműszer elkülönítése kifejezetten ajánlott. 
A határhőmérséklet a mérőműszer típusától függően 
alacsonyabb is lehet.

Hűtőelemeket +250 °C mért közegig lehet beépíteni 
annak érdekében, hogy a mérőműszert a mérési 
ponttól távol tartsuk. Ha a mért közeg hőmérséklete 
magasabb mint +250 °C, akkor egy kapillárcső 
beépítése is szükséges, lásd lent. 

KEl típus
nyomásközlővel összecsavarva

alapanyag:  1.4435 (316 L), 1.4571 
KElv típus 
nyomásközlővel összehegesztve

alapanyag:  1.4435 (316 L), 1.4571

KElvR típus
hűtőbordás változat a nyomásközlővel 
összehegesztve

alapanyag: 1.4435  (316 L), 1.4571

További lehetőségek a 7002-es adatlapon

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

Materials: 316 L (1.4435),  316 Ti (1.4571)

Model KElv
Welded to the chemical seal

Materials: 316 L (1.4435),  316 Ti (1.4571)

Model KElvR
Version with cooling fins, 
welded to the chemical seal

Materials: 316 L (1.4435), 316 Ti  (1.4571)

Further details: see data sheet 7002 

Kapillárcső
A kapillárcsöves nyomásközlőket is arra használják, 
hogy a mérőműszert távol tartsák a mérési pont magas 
hőmérsékletétől, vagy pl. arra, hogy azt egy 
meghatározott helyre telepítsék, ha a beépítési 
körülmények a mérési ponton nem megfelelőek, vagy 
ha  a mérőműszert a mérési folyamattól távolabb, egy 
megfigyelő pontra kell felszerelni.
Ezenkívül a kapillárcsővel kizárhatóak a zavaró 
vibrálások, rázkódások is.

A kapillárcsöves rendszereknél gondoskodnunk kell a 
mérőműszerek rögzítéséről, pl.a nyomásmérőn elöl 
vagy hátul műszertartó karimával, gyűrűvel.

A kapillárcsöves nyomásközlők szállítását és 
felszerelését körültekintően kell végezni! 
A hegesztési varratokat lehető legkevésbé 
szabad csak terhelni. 
Mindenekelőtt a kapillárcsövet tilos megtörni. 
Mert ez növelheti a beépítési időt, és okozhat 
szivárgást is, aminek köszönhetően az egész 
rendszer működésképtelenné válhat

Kapillárcsövek
szabvány CrNi-acél, hajlítási sugara min. 150 mm

standard CrNi-acél spirálcső védővel 

kapillárcső hossz méterben van megadva 
1 m - 10 m (> 10 m kérésre), max. hosszúság függ 
a mért- és a beépítési közeg hőmérsékletétől,  
mérési tartománytól és a nyomásközlő típusától, 
különlegességek kérésre 

opciók pl.: spirálcső védő PE-burkolattal

különböző hosszúságú kapillárcsövek 

További lehetőségek a 7002-es adatlapon

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 conditi-
ons 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 
bracket, 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, 
 bending radius min. 150 mm (5.9")

 provided with flexbible armor (protection tubing) stain- 
less steel

 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 medium tempe- 
rature, the ambient temperature, the pressure range  
and  the  chemical seal model, details upon request.

Options e.g.:   Flexible armor (protection tubing) with
PE coating
Special capillary length

Further details: see data sheet 7002
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FS alkalmazás
Nyomásközlőink alkatrészei megfelelnek az 
ATEX-94/9/EG irányelveinek és ezért minden további  
megfelelőségi értékelési rendszerben a 
robbanásveszélyes előírásoknak 1-es és 2-es zónába 
beilleszthetőek. 

A 0 zónába beépítéshez szükséges egy a tervező által 
is jóváhagyott védelmi rendszer, és egy lassú égésű
térfogat védelem beépítése, "Adapt-FS" (láng áttörés 
záró).

További lehetőségek a 11001-es adatlapon

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 chemi-
cal seals have to be provided with an approved* protec-
tion system, our flame arrester model  "Adapt-FS".

*(with EC Type Examination Certificate)

Further details: see data sheet 11001

Tisztító gyűrűk
Tisztító gyűrűk a membrános nyomásközlőkhöz 
beépíthetőek a karimás és cellás kivitelnél a 
csatlakozás és a nyomásközlő közé, hogy 
megakadályozzuk a mért közeg által okozott 
elzáródást vagy dugulást a csatlakozónál.

A két oldalú öblítő nyílás segítségével a le tudjuk 
mosni az anyaglerakódásokat a membránról, és 
légteleníthetjük a nyomókamrát.

További lehetőségek a 7001-es adatlapon

Flushing Rings
Flushing rings for flange type or cellular ("pancake") type 
diaphragm seals  can be mounted between process con-
nection and diaphragm seal for those kind of appli-cations 
where precipitations from the pressure medium or clog-
gings 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

Csatlakozó alkatrészek
Az élelmiszeripari nyomásközlőkhöz steril csatlakozók 
is MDM 73.. és RDM 763.. elérhetőek külön kérésre:

 galléros vagy menetes hegesztett  fül 

tömítések

konzolok (rögzítéshez)

 anyacsavarok 

Process Connection Pieces
For diaphragm seals series MDM 73... and RDM 763... for 
the food and beverage industry, biotechnics or pharmacy 
we can also supply upon request:

 Welding connection pieces flush or with thread

 Sealings

 Clamps 

 Union nuts 



Különleges kivitelek
Az adatlapokon és az itt dokumentált kivitelek 
számítanak standard műszereknek.

Emellett ügyfeleinkkel együttműködve több egyedi 
különleges kivitelt is kidolgoztunk.

Kérjük, hívjon minket bizalommal!
Szívesen segítünk Önnek megtalálni a megfelelő megoldást 
a nyomásmérési problémájára.

Különleges szervíz
Special Service 
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Egyéb márkák beépítése
Kérésre más gyártók termékeit is beépítjük, amennyiben erre 
alkalmasak. 
Technikai adatlapokat és  üzemeltetési útmutatókat valamint a 
termékleírást a megengedett használati körülményekről 
legkésőbb a termék beérkezésével együtt biztosítani kell a 
részünkre.

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. 

Repair Service
Our service includes the calibration, adjustment and repair of pres-
sure 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 instru-
ment.

Javítások
Szervíz szolgáltatásunk magában foglalja a mérőműszerek 
kalibrálását, beállításait, és javítását (akár más gyártók termékei is)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyomásközlős 
mérőműszerek javítása viszonylag költséges, ezeket a 
rendszereket mindig különös figyelemmel kell kezelni, lásd még a 
kapillárcsővek leírásában is (S. 12)  és a membránokhoz (S. 8).

Mielőtt behozná javításra a mérőműszereket, mindenképpen 
tisztítsa meg rendesen, minden mért közeggel érintkező részét. 
Ez különösen fontos az egészségre, káros mért közegek 
esetében.

A javítási rendelés mellé kérjük mindig csatoljon egy leírást  a 
használat során mért közegekről, vagy egy nyilatkozatot a 
szennyeződésekről.

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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Ajánlat kérések és rendelések
A nyomásmérő eszközt akkor tudjuk csak az alkalmazásnak 
megfelelően optimalizálni, ha pontos, és teljeskörű tájékoztatást 
kapunk a nyomásközlő rendszerről és a mérési folyamatról.

Mint azt korábban már kifejtettük, minden információ a hőmérsékleti 
és beépítési körülményekről, vagy akár a vákuum fellépéséről, 
stb. , elengedhetetlenül fontos a mérési hibák kiküszöböléséhez.

Egy kérdőívet dolgoztunk ki az Ön számára,  ami 
segít a nyomásközlők specifikációjában.

Kollégáink/kolléganőink szívesen segítenek Önnek a 
paraméterek megadásában, a kiválasztási segédlet kitöltésében 
a nyomásközlős nyomásmérőkhöz vagy differenciál 
nyomásmérőkhöz.

A kiválasztási lista honlapunkon elérhető: 
http://energiairoda.hu/index.php/manometer-ajanlatkeres

Ha ismeri a kívánt kivitelt, és a hőmérsékletek a  standard/
referencia tartományba esnek, akkor a mérőműszer 
rendelésében elegendő az alábbiakat megadnia: 

nyomásközlő típus

csatlakozó/névleges szélesség

PN

alapanyag

kapillárcső hosszúsága (információ a mérőműszer tartóról)

esetleges extrák

összehasonlításhoz információk az adatlapon

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.
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Our data sheets are to find online in the download area 
at http://armaturenbau.com resp. http://manotherm.com

műanyag kivitel 3-részes kivitel, külső menetes, vagy karimás
típus MDM 7190 MDM 7210 MDM 7211 MDM 7280

csatlakozás
G ½ B külső G ½ B külső G ½ belső menet

PN

G ½ belső / 
külső ragasztós cső 
DIN 8063, 8-as rész 
szerint opcionálisan:   
hegesztett fülek 
M 14x1,5 kívül PN 10, 
20 °C-nál

opcionális metrikus / NPT-
menet, nyitott karima
DIN EN vagy ASME u.a.

PN 250

optional
G ½ B, ½" NPT külső (Adapter), 
½"...2" NPT belső,
1" ...2" NPT külső u.a.

PN 600

alapanyag

PVC, opciók: PP, PVDF

membrán EPDM/PTFE

opcionális metrikus / NPT-
menet, nyitott karima 
DIN EN (DN 15...50) 
szerint, ASME (½"...2") u.a.

PN 40
PN 100 (opció)
felső rész CrNi-acél 1.4435 
membrán  CrNi-acél 1.4435 
alsó rész horganyzott acél

egyebeket lásd a 9. oldalon

felső rész CrNi-acél 1.4435 
membrán  CrNi-acél 1.4435 
alsó rész horganyzott acél

egyebeket lásd a 9. oldalon

CrNi-acél 1.4435 

egyebeket lásd a 9. oldalon

mérőműszer
csatlakozó

G ½ belső, 
egyebek opcionálisan

G ½ innen, 
egyebek opcionálisan

G ½ belső, 
egyebek opcionálisan

folyadék

G ½ belső
G ¼ belső 
(opciók) 
Glysantin®

szilikonolaj,
egyebeket lásd a 11. oldalon

szilikonolaj,
egyebeket lásd a 11. oldalon

szilikonolaj,
egyebeket lásd a 11. oldalon

különlegességek
csavar 1.4301    
takaró sapka PE-ből

tartó karima és csavar 
horganyzott acél anyával, 
opcióként CrNi-acél

tartó karima és csavar 
horganyzott acél anyával, 
opcióként CrNi-acél

horganyzott acél csavar, 
opcióként CrNi-acél

adatlap 7190 7210 7211 7280
Adatlapok online, gyorsan és aktuálisan, letöltésre 

készen www.energiairoda.hu

Plastic Version 3 Part Versions, Male Thread or Flange Connection

Model MDM 7190 MDM 7210 MDM 7211 MDM 7280

Process
Connection

½ BSP female / 
outside glue joint acc. to
DIN 8063 Part 8

Optionally: Welded male 
connection M 14x1,5 et. al.

½ BSP male

Optionally
Metric / NPT thread,
open flanges acc. to 
DIN EN (DN 15...50), and
ASME (½"...2") et. al..

½ BSP male

Optionally
Metric / NPT thread,
open flanges acc. to 
DIN EN and ASME 
et. al.

½ BSP female

Optionally
½" BSP or  NPT male (adapter),
½"...2" NPT female,
1" ...2" NPT male
et. al.

PN PN 10 at 20 °C (+68 °F) PN 40
PN 100 (option)

PN 250 PN 600

Material

PVC, options: PP, PVDF

Diaphragm EPDM/PTFE

Upper housing 316 L
Diaphragm       316 L
Lower housing  carbon steel,

zirc plated
Others see page 9

Upper housing 316 L
Diaphragm       316 L
Lower housing  carbon steel,

zirc plated
Others see page 9

316 L stainless steel

Others see page 9

Instrument
Connection

½ BSP female
½ BSP female (Option)

½ BSP female,
Others at option

½ BSP female,
Others at option

½ BSP female,
Others at option

Filling Fluid Glysantin®
Silicone oil
Others see page 11

Silicone oil
Others see page 11

Silicone oil
Others see page 11

Specifics
Screws 304 stainless steel,
Cover caps PE

Attachment flange and 
screws with nuts carbon 
steel, zinc plated,
optionally stainless steel

Attachment flange and 
screws carbon steel, 
zinc plated,
optionally stainless steel

Screws carbon steel, 
zinc plated,
optionally stainless steel

Data Sheets 7190 7210 7211 7280
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Nyomásközlő higiéniai alkalmazásokhoz, élelmiszer- / bio- / gyógyszeripar részére

csatlakozó lapos- / forma tömítéshez steril csatlakozások O gyűrűs tömítéshez

csatlakozó

és

típus

higiéniai-
csatlakozó

anyacsavar

steril
rögzítés

anyacsavar

szélesség       típusstandard névleges szélesség típus
DIN 11 851 DN 25...80 MDM 7310 DN 25...80 MDM 7310.1

DN 25...80 MDM 7311
DN 40...80 MDM 7312

APV-ISS         DN 1"...3" MDM 7320 
APV-RJT        DN 1"...3" MDM 7330 
IDF-norma  DN 1"...3" MDM 7350 DN 40...80 MDM 7316

norma           névleges
DIN 11 864-1 Form 
A Südmo
Naue
Guth (LKM) Neumo/
BioConnect®SMS-norma    DN 1"...3" MDM 7370 

DS 722  DN 25...80 MDM 7380 – DIN-csőhöz DN 40...80 MDM 7317
– ISO-csőhöz DN 40...50 MDM 7317.1

menetes
csatlakozó

karima
DN 50 MDM 7319APV In-line

Neumo / BioControl® DN 25...80 MDM 7391

rögzítő

DIN 11 851      DN 25...80 MDM 7315 
APV-ISS          DN 1"...3" MDM 7325 
SMS_norma   DN 1"...3" MDM 7375 
DS 722            DN 25...80 MDM 7385 
DRD                DN 50 MDM 7392 rögzítő DN 50,68 MDM 7313

perm
Varivent®/Varinline® 

Neumo /BioConnect®

ISO 2852 DN 1"...3" MDM 7340 – DIN-csőhöz DN 40...80 MDM 7340.5
DIN 32 676 DN 25...80 MDM 7340.1 – ISO-csőhöz DN 40...80 MDM 7340.9

PN
alapanyag mérőműszer 
csatlakozó 
folyadék különlegességek

PN 10 - 40, típustól, és névleges szélességtől függ
CrNi-acél 1,4435, egyebeket lásd a 9. oldalon (anyacsavar CrNi-acél 1.4301)
G ½ belső, opciomálisan egyéb, pl. mérőműszer a nyomásközlővel összehegesztett növényi 
olaj, egyebeket lásd a 11. oldalon
front membrán; CIP/SIP-nek megfelelő;
EHEDG-tanusítvány a különböző kivitelekre; speciális higiénikus kialakítás, lásd a 22. oldalon

Adatlap 7300 7301

Hygienic Applications Fod Industry / Biotechnics / Pharmacy
Connection with Flat or Form Sealing             Aseptic Connection fot O-Ring Sealing

Process
Connection 

and

Model

Hygienic
connection
with

Union nut

Standard Size Model Aseptic
connection
with

Union nut

Standard Size Model
DIN 11 851 DN 25...80 MDM 7310 DIN 11 864-1 Form A DN 25...80 MDM 7310.1
APV-ISS DN 1"...3" MDM 7320 Südmo DN 25...80 MDM 7311
APV-RJT DN 1"...3" MDM 7330 Naue DN 40...80 MDM 7312
IDF-Norm DN 1"...3" MDM 7350 Guth (LKM) DN 40...80 MDM 7316
SMS-Norm DN 1"...3" MDM 7370 Neumo/BioConnect®

DS 722 DN 25...80 MDM 7380 – for DIN-pipes DN 40...80 MDM 7317
– for ISO-pipes DN 40...50 MDM 7317.1

Male thread
connection

DIN 11 851 DN 25...80 MDM 7315 Flange
APV-ISS DN 1"...3" MDM 7325 APV In-line DN 50 MDM 7319
SMS_Norm DN 1"...3" MDM 7375 Neumo / BioControl® DN 25...80 MDM 7391
DS 722 DN 25...80 MDM 7385

Flange DRD DN 50 MDM 7392 Clamp Varivent®/Varinline® DN 50,68 MDM 7313
Clamp Neumo /BioConnect®

ISO 2852 DN 1"...3" MDM 7340 – for DIN-pipes DN 40...80 MDM 7340.5
DIN 32 676 DN 25...80 MDM 7340.1 – for ISO-pipes DN 40...80 MDM 7340.9

PN PN 10 to 40, depending on model and size

Material 316 L stainless steel, others see page 9 (union nuts 304 stainless steel)

Instrument Connection ½" BSP female, others at option, e. g. welded to pressure gauge

Filling Fluid Vegetable oil, others see page 11

Specifics Flush welded diaphragm; CIP/SIP suitable;
EHEDG approval for various versions; for special Hygenic Design see page 22

Data Sheets 7300 7301



Típusáttekintés MDM 7410 ff
Overview Models MDM 7410 ff

18 AB/MT 7000  05/12

csatlakozó

és
típus

külső menet

Kis nyomásmérő menetes csatlakozóval, süllyesztett membránnal

menet típus  

G ½ B, G ¾ B, G 1 B, G 1½ B, G 2 B MDM 7410

½" NPT,  ¾" NPT, 1" NPT, 1½" NPT, 2" NPT MDM 7420

hatlapú anyacsavar G 1, G 1¼, G 1½, G 2 MDM 7450

PN PN 600
PN 40 az MDM 7450 esetén G 1½, G 2 (PN 600 opcionálisan)

alapanyag CrNi-acél 1.4435, egyebeket lásd a 9. oldalon 
(anyacsavar MDM 7450 CrNi-acél 1.4301)

mérőműszer-
csatlakozó

G ½ belső vagy
G ¼ belső csatlakozás, G ½ B, ½" NPT és ¾" NPT, 
opcionálisan egyéb

folyadék szilikonolaj, egyebeket lásd a 11. oldalon

adatlap

Mini Seals with Thread Connection, Flush Diaphragm

Process
Connection

and

Model

Male Thread

Thread Model

½" BSP, ¾" BSP, 1" BSP, 1½" BSP, 2" BSP MDM 7410

½" NPT,  ¾" NPT, 1" NPT, 1½" NPT, 2" NPT MDM 7420

Hexagon Union Nut 1" BSP, 1¼" BSP, 1½" BSP, 2" BSP MDM 7450

PN PN 600
PN   40 for MDM 7450 1½" BSP, 2" BSP (PN 600 optionally)

Material 316 L stainless steel, others see page 9
(union nut MDM 7450 304 stainless steel)

Instrument
Connection

G ½ female resp.
G ¼ female for process connections ½" BSP, ½" NPT und ¾" NPT,
others at option

Filling Fluid Silicone oil, others see page 11

Data Sheet 7400

7400 
Adatlapok online, gyorsan és aktuálisan, letöltésre készen           

www.energiairoda.hu

Our data sheets are to find online in the download area 
at http://armaturenbau.com resp. http://manotherm.com
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Overview Models MDM 7510 ff

Karima-nyomásközlő Cella nyomásközlő

csatlakozó

és

típus

DIN EN

névleges szélesség    típus 

DIN EN

tömítő szalag névleges szélesség típus

DN 25...100 MDM 7510
DIN EN 1092-1
B2 forma

DN 50...100 MDM 7550

tömítő szalag
DIN EN 1092-1(B1, B2) 
DIN 2526 Form E 
DIN EN 1092-1 (B1) DN 15...25 MDM 7511

DIN EN 1092-1 (B1) DN 50...100
tubussal

MDM 7515 DIN 2526
E forma

DN 50...100
tubussal

MDM 7555

ASME

DN 2",3",4" MDM 7520

ASME ASME B 16.5

DN 2",3",4" MDM 7560ASME B 16.5     

ASME B 16.5 hasonló DN ½", ¾", 1" MDM 7521

ASME B 16.5
DN 2",3",4" MDM 7525 DN 2",3",4" MDM 7565

PN
tubussal

DIN EN 1092-1, B1 forma: PN 16 vagy  40 bar 
DIN EN 1092-1, B2 forma: PN 63 vagy100 bar

PN 160...400 bar  DIN 2526, E forma:        
ASME B 16.5 RF: PN 150...2500 lb/sq.in
típustól, és névleges szélességtől függ

tubussal
DIN EN 1092-1, B2 forma: PN  16...100 bar

PN 160...400 barDIN 2526, E forma:            
ASME  B 16.5 RF:            PN 150...2500 lb/sq.in

alapanyag CrNi-acél 1.4435, egyebeket lásd a 9. oldalon

típustól, és névleges szélességtől függ 
CrNi-acél 1.4435, egyebeket lásd a 9. oldalon

mérőműszer
csatlakozó G ½ belső, egyéb opcionálisan G ½ belső, egyéb opcionálisan

folyadék szilikonolaj, egyebeket lásd a 11. oldalon szilikonolaj, egyebeket lásd a 1 f oldalon

különlegességek tubusnál: standard hossz.   50 mm, 100 mm, 
150 mm, 200 mm

tubusnál: standard hossz.       50 mm, 100 mm,
150 mm, 200 mm 

kapillárcsőnél CrNi-acél 1.4571

adatlap 7500 7505

Flange Type Cellular Type ("Pancake Type")

Process
Connection

and

Model

DIN EN

Sealing Face Size Model

DIN EN

Sealing Face Size Model

DIN EN 1092-1(B1, B2)
DIN 2526 form E

DN 25...100 MDM 7510
DIN EN 1092-1
form B2

DN 50...100 MDM 7550

DIN EN 1092-1 (B1) similar DN 15...25 MDM 7511

DIN EN 1092-1 (B1) DN 50...100
Extension

MDM 7515 DIN 2526
form E

DN 50...100
Extension

MDM 7555

ASME

ASME B 16.5 DN 2",3",4" MDM 7520

ASME ASME B 16.5

DN 2",3",4" MDM 7560

ASME B 16.5 similar DN ½", ¾",1" MDM 7521

ASME B 16.5
DN 2",3",4"
Extension

MDM 7525 DN 2",3",4"
Extension

MDM 7565

PN DIN EN 1092-1 form B1: PN 16 or   40 bar
DIN EN 1092-1 form B2: PN 63 or 100 bar
DIN 2526 form E:          PN 160...400 bar
ASME B 16.5 RF:        PN 150...2500 lb/sq.in
depending on model and size

DIN EN 1092-1 form B2:   PN  16...100 bar
DIN 2526 form E: PN 160...400 bar
ASME  B 16.5 RF:            PN 150...2500 lb/sq.in

depending on model and size

Material 316 L stainless steel, others see page 9 316 L stainless steel, others see page 9

Instrument
Connection ½" BSP  female, others at option ½" BSP  female, others at option

Filling Fluid Silicone oil, others see page 11 Silicone oil, others see page 11

Specifics With extension: Standard lenghts  50 mm, 100 mm,
150 mm, 200 mm

With extension: Standard lenghts   50 mm,100 mm,
150 mm, 200 mm

Capillary line stainless steel

Data Sheets 7500 7505
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Csőnyomásközlő higiéniai alkalmazásokhoz, élelmiszer- / bio- / gyógyszeripar részére
csatlakozó a lapos- / formatömítéshez steril csatlakozás az O gyűrűs tömítéshez

csatlakozás

és

típus

anyacsavar standard anyacsavar standard névleges szélesség típus  
kérésre

névleges szélesség    típus 
kérésre

menetes
csatlakozó

DIN 11 851 DN 20...100 RDM 7631

menetes
csatlakozó

APV-ISS DN 1"...2" RDM 7632

DIN 11 864-1, A forma DN 20...100 RDM 7631.1 
Neumo/BioConnect®

APV-RJT DN 1"...2" RDM 7633 – DIN-csőhöz kérésre
IDF-Norm DN 1"...2" RDM 7634 – ISO-csőhöz kérésre
SMS-Norm DN 1"...2" RDM 7637

rögzítő

Flansch
DIN 32 676 DN 10...100 RDM 7635

DIN 11 864-1, A forma DN 20...100 RDM 7639 
Neumo/BioConnect®

ISO 2852 DN ½"...4" RDM 7636 – DIN-csőhöz DN 20...100 RDM 7639.4
– ISO-csőhöz kérésre

Clamp

DIN 11 864-1, A forma DN 20...100 RDM 7635.1 
Neumo/BioConnect®

– DIN-csőhöz

Tri-Clamp® csövekhez    

ISO 1127  kérésre 

BS 4825 Teil 3  kérésre 

ASME BPE        kérésre – ISO-csőhöz
DN 20...100 RDM 7635.4 
kérésre

PN 16 tól PN 40, típustól, és névleges szélességtől függ 
CrNi-acél 1,4435, egyebeket lásd a 9. oldalon
G ½ belső, G ¼ belső, DN 10-nél és ½", opcionálisan más 
növényi olaj, egyebeket lásd a 11. oldalon
EHEDG-tanúsítvány a különböző típusokhoz

PN
alapanyag  
mérőműszer 
csatlakozó folyadék 
különlegességek 
adatlap 7630

In-line Seals for Hygienic Applications Food Industry / Biotechnics / Pharmacy
Connection with Flat or Form Sealing Aseptic Connection for O-Ring Sealing

Process
Connection

and

Model

Union Nut
Standard Size Model

Union Nut
Standard Size Model

upon request upon request

Male 
Thread

DIN 11 851 DN 20...100 RDM 7631

Male
Thread

DIN 11 864-1 Form A DN 20...100 RDM 7631.1

APV-ISS DN 1"...2" RDM 7632 Neumo/BioConnect®

APV-RJT DN 1"...2" RDM 7633 – for DIN-pipes upon request

IDF-Norm DN 1"...2" RDM 7634 – for ISO-pipes upon request

SMS-Norm DN 1"...2" RDM 7637

Clamp

Flange

DIN 11 864-1 Form A DN 20...100 RDM 7639

DIN 32 676 DN 10...100 RDM 7635 Neumo/BioConnect®

ISO 2852 DN ½"...4" RDM 7636 – for DIN-pipes DN 20...100 RDM 7639.4

– for ISO-pipes upon request

Tri-Clamp® for pipes according to 

Clamp

DIN 11 864-1 Form A DN 20...100 RDM 7635.1

ISO 1127 upon request Neumo/BioConnect®

BS 4825 Teil 3 upon request – for DIN-pipes DN 20...100 RDM 7635.4

ASME BPE upon request – for ISO-pipes upon request

PN PN 16 to 40, depending on model and size

Material 316 L stainless steel, others see page 9

Instrumet Connection ½" BSP female, ¼" BSP for DN 10 and ½", others at option

Filling Fluid Vegetable oil, others see page 11

Specifics EHEDG approval for various versions
Data Sheet 7630
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Our data sheets are to find online in the download area 
at http://armaturenbau.com resp. http://manotherm.com

Adatlapok online, gyorsan és aktuálisan, letöltésre 
készen www.energiairoda.hu

Csőnyomásközlő ipari alkalmazáshoz
karima kialakítás test kialakítása

csatlakozó

és

típus

DIN EN

névleges szélesség    típus

DIN EN

tömítő szalag      

DIN EN 1092-1(B1) DN 20...100 RDM 7690.1

névleges szélesség 
DIN EN 1092-1 (B2) 
DIN 2526, E forma

 típus

DN 20...100 RDM 7690

ASME ASME B 16.5 DN 1"...4" RDM 7695.1 ASME ASME B 16.5 DN 1"...4" RDM 7695

PN

DIN EN 1092-1, B1 forma: PN 16 vagy 40 bar
ASME B 16.5 RF:             PN 150...600 lb/sq.in
típustól, és névleges szélességtől függ

DIN EN 1092-1, B2 forma: PN   16 - 100 bar
PN 160 - 400 barDIN 2526, E forma: 

ASME  B 16.5 RF:           PN 150...2500 lb/sq.in
típustól, és névleges szélességtől függ

alapanyag

mérőműszer-
csatlakozó

folyadék

CrNi-acél 1.4435, egyebeket lásd a 9. oldalon 

G ½ belső, opcionálisan egyéb

szilikonolaj, egyebeket lásd a 11. oldalon

adatlap 7600

In-line Seals for Industrial Applications
Flange Type Cellular Type

Process-
Connection

and

Model

DIN EN

Sealing Face Size Model

DIN EN

Sealing Face Size Model

DIN EN 1092-1(B1) DN 20...100 RDM 7690.1
DIN EN 1092-1 (B2)
DIN 2526 form E

DN 20...100 RDM 7690

ASME ASME B 16.5 DN 1"...4" RDM 7695.1 ASME ASME B 16.5 DN 1"...4" RDM 7695

PN

DIN EN 1092-1, form B1: PN 16 or   40 bar
ASME B 16.5 RF:          PN 150...600 lb/sq.in
depending on model and size

DIN EN 1092-1, form B2: PN   16 to 100 bar
DIN 2526 form E: PN 160 to 400 bar
ASME  B 16.5 RF:           PN 150...2500 lb/sq.in
depending on model and size

Material 316 L stainless steel, others see page 9

Instrument
Connection ½" BSP female, others at option

Filling Fluid Silicone oil, others see page 11

Data Sheet 7600
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NEW

Nyomásközlők speciális alkalmazáshoz

típus 
MDM 7390       

homogenizáló gépekhez   
MDM 7590 

cellulózipar számára

MDM 7936
MDM 7939
Kompakt nyomásközlő 
agresszív anyagokra

DW-Line 
nyomásmérő (ház/
csatlakozás hegesztett) 
MDM 7...vd8 hegesztett

csatlakozó
homogenizátor csatlakozó 
Ø 23,8 mm, merülési 
mélység 13 mm

DN 48,     tubushossz 
15 mm, választható 
6,5 mm

G ½ B              MDM 7936 
½" NPT           MDM 7939

típus szerint

PN PN 600 PN 40 PN 160 típus szerint / 
névleges szélesség

alapanyag
membrán      
CrNi-acél 1.4435

test rögzítő gallérral 
CrNi-acél 1.4435

membrán       
CrNi-acél 1.4435

test, tubussal együtt 
CrNi-acél 1.4435

tartró karima 
CrNi-acél öntvény

CrNi-acél 1.4435 típus szerint

mérőműszer-
csatlakozó

hegesztett 
(beépített) bzw. G ⅜ belső

G ½ belső, 
opcionálisan egyéb

G ½ belső, 
opcionálisan egyéb

folyadék glicerin szilikon olaj szilikon olaj

ráhegeszthető d8 x 5 

típus szerint

különlegességek opció: szorító karima
CrNi-acél 1.4301

teljesen hegesztett kivitel, 
tömítés nélkül, 
nyomásközlőnél szükséges

adatlapok 7390 7590 7936 Manométer
1201.7, 1211.7

Chemical Seals for Special Applications

Model MDM 7390 for
Homogenizing Systems

MDM 7590 for Pulp and 
Paper Industry

MDM 7936
MDM 7939
Compact Type Mini Seals 
for Aggressive Media

DW-Line 
Pressure Gauges (case/con-
nection piece welded) welded 
with chemical seal MDM 7...vd8

Process 
Connection

For homogenizing systems
Ø 23.8 mm, 
immersion length 13 mm

DN 48, 
extension tube 15 mm long, 
optionally 6.5 mm

½" BSP         MDM 7936
½" NPT         MDM 7939

depending on model

PN PN 600 PN 40 PN 160 depending on model / 
nominal case

Material

Diaphragm
316 L stainless steel

Body with holding collar
316 L stainless steel

Diaphragm
316 L stainless steel

Body including extension 
316 L stainless steel

Moulding attachment fl ange
stainless steel

316 L stainless steel depending on model

Instrument 
Connection

Welded (mounted) resp.    
G ⅜ female

½" BSP female,
Others at option

½" BSP
Others at option

Connection piece d8 x 5

Filling Fluid Glycerine Silicone oil Silicone oil depending on model

Specifi cs
Option: with attachment 
block fl ange 304 stainless 
steel

Fully welded version, no 
gasket inside of the 
chemical seal required

Data Sheets 7390 7590 7936 Pressure Gauges 
1201.7, 1211.7
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Our data sheets are to find online in the download area 
at http://armaturenbau.com resp. http://manotherm.com

Adatlapok online, gyorsan és aktuálisan, letöltésre 
készen www.energiairoda.hu

Nyomásközlők speciális alkalmazásokra

típus
MDM 7952
Kompakt-nyomásközlő 
magas nyomásra

TDM 7710
merülőcső 
nyomásközlő

RDM 7680 
Ermeto-csavarhoz

csatlakozó

magasnyomású csatlakozó 
M16x1,5 belső 
opcionálisan: ½" vagy ¼" NPT

            (MDM 7952.1 típus)

anyacsavar
G 1" belső

12L (M18x1,5) 
Ermeto-csavarhoz illeszkedő

PN PN 1000 PN 600 PN 250

alapanyag CrNi-acél 1.4435 CrNi-acél 1.4404 CrNi-acél 1.4435

G ⅜ belső G ¼ belső, opcionálisan 

egyéb glicerin glicerin

G ¼ belső, opcionálisan 

egyéb glicerin

teljesen összehegesztett merülőcső 90 mm hosszú

mérőműszer 

csatalkozó folyadék 

különlegességek

adatlapok 7952 7710 7680

Chemical Seals for Special Applications

Model
MDM 7952
Compact Type for 
High Pressure

TDM 7710
Capsule Seal

RDM 7680
for Ermeto Connection

Process Connection

High pressure connection 
M16x1.5 female
Option: ½" or ¼" NPT
            (model MDM 7952.1)

Union nut 1" BSP female 12L (M18x1,5) suitable for Erme-
to cutting ring fitting

PN PN 1000 PN 600 PN 250

Material 316 L stainless steel 316 L stainless steel 316 L stainless steel

Instrument 
Connection

¼" BSP female
Others at option 

⅜" BSP female  ¼ " BSP female

Filling Fluid Glycerine Glycerine Glycerine

Specifics Fully welded version Immersion shaft tube 90 mm long

Data Sheets 7952 7710 7680
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