
1. oldal

Kiválasztási segédlet nyomásmérőkhöz 

Ajánlat- / projekt- / rendelési- szám Név / cím / telefon / a-mail dátum

Alkalmazás (rövid leírás) darabszám

 folyékony  gáz 

statikus .................... bar / dinamikus .......... - .......... bar / rezgés ............... Hz

mért közeg

üzemi nyomás 

szabadtéri beépítés  igen  nem 

Környezeti hőmérskélet   .......... °C-tól     ........... °C-ig

.......... °C-tól  ........... °C-ig

 igen

 igen

 csőrugó

nem

nem

 vízszintes laprugó   függőleges laprugó  szelencés

 0,25  0,6  1,0  1,6    egyéb: .....................

 acél  CrNi-acél

 2,5  

műanyag egyéb: .....................

Közeg hőmérséklet 

hőmérséklet ingadozás 

vibrálás, pulzálás

típus

pontossági osztály 

ház alapanyag   

ház típus  normál perem (még csak PÜ, PsP, DR/DiR típusoknál)    bajonett gyűrű 

 

 biztonsági ragasztott üveg    polikarbonát 

kengyeles  csavaros 

akrilüveg     egyéb: .....................műszerüveg

igen 

igen

 nem

lencse               

szellőztetés 

ház töltés 

ház méret (NG)  40  50  60/63  80            100  4 ½"          160            250

 96 x 96  144 x 144 egyéb: .....................................

mért közeggel 
érintkező 
részek

 -1  Ms /  b ronz  -3 CrNi-acél 

 -4 acél / PTFE

-2 acél (csak a laprugós nyomásmérőre)  

-5 CrNi-acél / PTFE  -6 monel

 alsó

 direkt illesztés 

hátsó (r)       

hátsó perem (Rh)

hátsó középső (rm) 

elülső perem (Fr) kengyeles rögzítés (BFr, rT)

csatlakozó helyzete 

rögzítés        

mérési tartomány  bar  mbar  kPa  MPa  psi  egyéb: ......................  

dupla skála: ........................................... hőmérsékleti skála: ................................................

különleges skála, logó, ZA, stb.: ...........................................................................................................................

.................................................................

 0,8 mm             furat nélkül

csatlakozó      

szűkítő csavar 

tartozékok

   nem              igen, átmérő       0,3 mm                   0,6 mm

(mint pl. végállás kapcsoló, vonszoló mutató, magasabb túlnyomás biztosítás:)

..........................................................................................................................................................................

beépítés Ex-zónába    beépítés 0 zónába   igen  nem induktív kontakt kapcsoló beépítése 1. vagy 2. zónába    igen  nem

 ATEX bizonyítvány

tanusítványok  alapanyag bizonylat  2.1 EN 10294 

átvételi vizsgálati tanusítvány 3.1  EN 10204

 alapanyag bizonylat 2.2 EN 10204 

pontosságra      alapanyagra

tartozékok mint pl. szelepek, tömítések: ................................................................................................................................
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nem tölthető

biztonsági bepattintott lencse              négyszögletes ház




