by DB AG / Weber

Vasúti manométerek
Rail Car Pressure Gauges

ARMATURENBAU GmbH
MANOTHERM Beierfeld GmbH

A mi tapasztalatunk- az ön előnye
by DB AG / Jazbec

Évek óta szállítunk különböző tipusú nyomásmérőket
szolgáltatóknak, gyártókak és beszállítóknak.
vasúti járművek - hazai és külföldi vasítúi vállalatok
metrók
villamosok
bányászmozdonyok
kikötői mozdonyok

Our experience - Your advantage

és egyebek.
MANOTHERM
Beierfeld
GmbH-t
az
ARMATURENBAU
GmbH
leányvállalataként
privatizálták
1991-ben
az
akkori
Beierfeldi
Nyomásmérőgyárból.

by DB AG / Weber

Bierfeldben évtizedeken át a német vasút részére
gyártottak nyomásmérőket. Ezt a termékpalettát
bővítették és fejlesztették tovább a nemzetközi piac
részére.

Since many years we deliver pressure gauges in various
configurations to operators, manufacturers and suppliers
of
Rail cars of domestic and foreign rail road companies
Undergrounds
Tramways
Locomotives for surface mining
Quayside railways
and others.
MANOTHERM Beierfeld GmbH was founded as subsidiary company of ARMATURENBAU GmbH in 1991.
The company was based on the former Messgerätewerk
Beierfeld which passed into private hands. Since a couple of decades almost all pressure gauges for the former
˝Deutsche Reichsbahn˝ were manufactured at our Beierfeld location.
The range of these products was permanently improved
and extended for the international market.

Minőség a legfőbb cél
Az ARMATURENBAU GmbH és a MANOTHERM
Beierfeld GmbH is évek óta megfelel a DIN EN ISO
9001 szerinti előírásoknak.

Quality as our highest aim

Oroszországi, Ukrajnai és Kazahsztán exportra a
MANOTHERM Beierfeld GmbH rendelkezik a
szükséges GOST típusokkal és a megfelelő
tanusítványokkal.

The ARMATURENBAU GmbH as well as the
MANOTHERM Beierfeld GmbH are certified according
to DIN EN ISO 9001 since many years.
Further more, MANOTHERM Beierfeld GmbH has got
the required GOST model and customs approvals for the
export to Russia, the Ukraine, and Kazakhstan.
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Egy megoldás minden vasúthoz
by DB AG / Spielhofen

A sok éves tapasztalatnak köszönhetően, ügyfeleink
különböző igényeinek megfelelően kifejlesztettük a
nyomásmérők egy új típusát:
a standard

Kombinált-manométer,

DIN 38 030:2009-02
szabvány szerint

One solution for all rail cars

közvetlen megvilágítással és

As the result of our long-time experience with our
customer's various demands on pressure gauge features we developed a new series:

indirekt világítással
Azonos standard műszereket akár mindkét
megvilágítással is be lehet szerelni.
Ezzel csökkenthetőek a beszerzési / raktározási
költségek.

the standardised

Combi
Gauge,
according to DIN 38 030:2009-02
manufactured in series with
direct lighting and
indirect lighting.
The same standard pressure gauge can be applied for
both methods of lighting. This can help you to save storage costs!

További lehetőségek kombinált-manométerekre:
a vezetőfülkével egységes megjelenés
kiterjedt variációk / opciók
minimalizált házmagasságok és csökkentett súlyok
megbízható nyomásmérés
jó leolvashatóság
hosszú élettartam
Furthermore our Combi Gauges offer the following advantages:
uniform visual appereance at control panel
numerous variations / options
minimized front-to-back sizes and reduced weights

by DB AG / Weber

reliable pressure measurement
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comfortable reading
long service life
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Megvilágítás
by DB AG / Weber

Indirekt megvilágítás
A házon kialakított nyílások lehetővé teszik a
nyomásmérő fényellátását a vezetőpult megvilágításán
keresztül anélkül, hogy oda egy külön tápegységre
szükség lenne.
Direkt megvilágítás
A közvetlen megvilágítást egy BA9s (24 V, 2W)
lámpaizzó biztosítja.
A fényvezető gyűrű otimálisan osztja el a fényt
a számlapon és a mutatón.

The lighting
Indirect Lighting
The pressure gauges can be illuminated by the driver's
cab lighting through lighting apertures in the case, without
any separate electrical power supply.

Egyetlen lámpaizzó elég a nyomásmérő teljes
közvetlen megvilágításához, minden lehetséges méretben.
Opcionálisan elérhető:

•
•

Direct Lighting

LED-megvilágítás BA9, 24-32 V

A light bulb BA9s (24 V, 2W) is provided for direct lighting.
A light guide ring disperses the light optimally across
pointer and dial.

LED-megvilágítás olyan műszerekhez, ahol
az üzemi feszültség 32 V-tól max. 130 V-ig,
NG 80 és 100 méretekben.

One single light bulb is sufficient for the complete lighting
of the whole gauge in all nominal case sizes (NCS)!
Optionally available:

•
•

LED lighting BA9, 24-32 V
LED lighting for operating voltages of more than
32 V up to max. 130 V for NCS 80 and 100

A ház - praktikus és biztonságos
Kombinált nyomásmérőink háza alapfelszereltségben
fekete eloxált gyűrűvel peremezett.
A műszerelőlapok egységes megjelenése lehetővé teszi
minden vezetőfülkében az előnyös megjelenést.
A műszerek védve vannak a
panelban a nedvesség ellen. (IP 54).

The case - functional and secure

Kombinált nyomásmérőinket alapfelszereltségben a
panelba szereléshez szükséges kengyellel látjuk el.
A műszer hátoldalán található szellőztető nyílással
(Blow-out) minden műszerünk megfelel az S1 kivitelnek
EN 837-1 szerint.

Our Combi Gauges have a case with black anodized
crimped-on ring.
The uniform appearance of the pressure gauge front
side makes a good impression at every driver's compartment.
The instruments are protected against ingress of humidity in front of the panel (IP 54).
All our Combi Gauges are provided in series with a
u-clamp for panel mounting.
Due to the blow-out device in the back of the case, all our
Combi Gauges are in accordance with the safety category S1 according to EN 837-1.
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Sokszínűség az egyedi igényekre
by DB AG / Jazbec

Kombinált nyomásmérőink számos alapfelszereltséggel
rendelkeznek, amik a vasúti járműveknél különböző
beépítési feltételeknek megfelelnek.
Számos opció és választható lehetőség áll
rendelkezésre, hogy pontosan olyan készüléket kapjon,
amire szüksége van:
csak direkt, vagy csak indirekt megvilágítás
más csatlakozók, pl. roppantógyűrűvel
vagy hollandi anyával
színes, egyedi számlap kialakítás

Variety for individual demands
Our Combi Gauges combine many features in series
that are required for the applications at very different
kinds of rail cars.

a tervezett felhasználáshoz illő
színes feliratok

Many options and versions are available to ensure that
you receive exactly the suitable pressure gauge for your
demands:

színes mutató
beállítás speciális szerelési helyzetekhez
más mérési tartomány, pl. 0-16 bar

only direct or indirect lighting

más mértékegységek

other process connections, e.g. with cutting ring and
union nut

és sok egyéb

coloured design of the dial and scale
individual, coloured design of dial inscriptions
matching the application purpose
coloured pointer design
adjustment for special positions of installation
other pressure ranges, e.g. 0-16 bar
other pressure units

Speciális vasúti nyomásmérő

and many more.

Egy jó standard nyomásmérő mindent sokkal
könnyebbé, és jobban kezelhetővé tesz - valamint
csökkenti a költségeket. De az egyediséget, és az
alkalmazkodást
az
eltérő
követelményekhez
folyamatosan biztosítani kell.
Szüksége lenne egy különleges
vasúti nyomásmérőre?

Rail car specialties

Nálunk megkaphatja az elképzeléseinek megfelelő
nyomásmérőt. A 10. és 11. oldalon példákat találhat
olyan kivitelű kombinált nyomásmérőkre, amiket
kifejezetten ügyfeleink igényei szerint alakítottunk ki.
Ha egy speciális kivitelű nyomásmérőre lenne
szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!

A good standard helps to simplify things and to make
them manageable – and saves expenses.
But it should always be possible to meet the individual
and varied requirements even for very special applications and demands.
You need a special type of pressure gauge
for rail cars?
We manufacture your pressure gauges as desired. On
pages 10 and 11 you will find some examples of pressure gauge versions that we manufacture additionally to
our Combi Gauges on customer's requests.
If you need a special pressure gauge version, do not
hesitate to contact us!
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A kiválasztás
by DB AG / Weber

A kiválasztási kritériumokat a DIN 38
030:2009-02 szerint állítottuk össze.
Kombinált nyomásmérők két fő típusban érhetőek el:
egy mérőrendszerrel
dupla nyomásmérőként két mérőrendszerrel
Egyszerű csőrugós nyomásmérőket
használnak pl. elkülönített sűrített levegő
mérésnél, egy fékhengerben, vagy a
pneumatikus fékrendszerek szabályozójában.

The selection
The selection criteria are described in DIN 38 30:2009-02.
Combi Gauges are available in two basic versions:
with one measuring unit
as duplex pressure gauge with two measuring units

Részletesebb leírást
találhat a 1901 adatlapon.

Dupla nyomásmérő két nyomás egyidejű leolvasására
alkalmas, pl. a fékhengerben két forgóvázhoz, vagy a
sűrített levegős fékrendszerben a főlégtartályhoz és a
főlégvezetékhez.
A nyomásmérőkben két egymástól független csőrugós
mérőrendszer került kialakításra.
A csatlakozók színes jelöléssel vannak ellátva, hogy
a mutatók szinéhez be lehessen azonosítani.

Részletesebb leírást találhat
az 5901 adatlapon.

Single Bourdon tube gauges are applied e. g.
for separate compressed air pressure measurement
of a brake cylinder or at the temporal reservoir of
pneumatic brake systems.

A detailed description
can be found on our
data sheet 1901.

Duplex pressure gauges are used for the reading of
two separate pressures at the same time, e.g. the pressures at the brake cylinders of two bogies or of the main
air reservoir pipe and the main brake pipe of a pneumatic brake system.
The pressure gauges are provided with two independently working measuring systems. A special duplex
movement with separate pointer shafts transfers the
pressure caused motion of the bourdon tubes onto the
particular pointers.
The pressure connections are marked with a coloured
spot, matching the colour of the pointer.

A detailed description
can be found on our
data sheet 5901.
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by DB AG / Jazbec

Általános technikai adatok

Technical data in general
Standard mérési tartomány bar-ban
(DIN 38030:2009-02 szerint)
szimpla
manométer

dupla
manométer

0- 6

0- 6

Standard Pressure Ranges in bar
(according to DIN 38030:2009-02)

legkisebb skála felosztás
NG 60

Duplex
Pressure
Gauge

0,1

0- 6

0- 6

0.2

0.1

0-10

0.2

0.2

0-12

0.2

0.2

NG 80, 100

0,2

Subdivision

Single
Pressure
Gauge

0-10

0-10

0,2

0,2

0-10

0-12

0-12

0,2

0,2

0-12

Alkalmazási területek (DIN 38 030:2009-02 szerint)

NCS 60
(2.36“)

NCS 80, 100
(3", 4")

Pressure Limitations (DIN 38 030:2009-02)

statikus nyomásnál:

0-100%

at steady load:

0-100%

dinamikus terhelésnél:

0- 90%

at dynamic load:

0- 90%

a teljes skálából.

of full scale value

A műszereket minimum 1.000.000 terhelésváltásra
tervezték dinamikus terhelés esetén a teljes skála 30%
és 95%-a között.

The instruments are construced for 1.000.000
load alternations between 30% and 95% of the full
scale value.

Hőállóság
tárolás / szállítás:
beépítés: környezet
mért közeg

Temperature Limitations
Storage/Transport:
-40° to +70° C (-40° to +158° F)
Operation: Ambience -40° to +60° C (-40° to +140° F)
Medium max. +60° C (+140° F)

- 40° C től +70° C
- 40° C től +60° C
max. +60° C

Ház védelem (EN 60529 / IEC 529)
IP 54 a táblára

Case Protection Type (EN 60529 / IEC 529)
IP 54 in front of the panel

Mért közeggel érintkező részek
csatlakozók: sárgaréz
csőrugók: bronz, lágyforrasztott,
körforma

Wetted Parts
Connection:
Bourdon tube:

Lencse
Tükröződésmentes biztonsági
ragasztott üveg

Window
reflex-reduced laminated safety glass

Számlap
fekete, felirat fehér, ütközővel 0 bar-nál

Dial
Black, white scale, with zero stop pin

Beépítési helyzet
70° - 90° (beállítási érték 80°)

Position of Installation
70° - 90° (Position of adjustment 80°)

Biztonsági kategória EN 837-1 szerint
S1
nyomásmérő nyomásmentesítővel

Safety Category according to EN 837-1
S1
pressure gauges with blow-out device
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brass
bronze, soft soldered, c-form
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Kombinált nyomásmérő típus R...
by DB AG / Klee

DIN 38 030:2009-02 szerint

Combi Gauge models R...
according to DIN 38 030:2009-02
Manometer für eine Druckleitung,
Egykörös manométer
típusok: Rg
60–1 Fz rmBFr
RChg 80–1 Fz rmBFr
RChg 100–1 Fz rmBFr

Pressure Gauges for one Pressure
Pipe, with one Measuring Unit
Models: Rg
RChg
RChg

60–1 Fz rmBFr
80–1 Fz rmBFr
100–1 Fz rmBFr

Pontosság (EN 837-1)
NG 60
osztály 1,6:
NG 80, 100
osztály 1,0:

Accuracy
Class 1.6:
Class 1.0:

Ház
NG 60
horganyzott acél
NG 80, 100
CrNi-acél 1.4301
fekete eloxált aluminium peremes gyűrűvel

Case
NCS 60 (2.36")
steel, galvanised
NCS 80, 100 (3", 4")
1.4301 (304 stainless steel)
with crimped-on ring, aluminum, black anodised

Nyomásmentesítő berendezés
Blow-out dugó a ház hátoldalán

Blow-out Device
Blow-out plug in the back of the case

Megvilágítás
direkt 1 x izzó BA9s 24 V / 2W vagy
indirekt a házon található nyílásokon keresztül

Lighting
Directly 1 x BA9s 24 V / 2 W and
indirectly by lighting apertures in the case

Ház beépítési forma
csatlakozó:
hátul középen (rm)
rögzítő eszköz: panelra rögzítő elemmel (BFr)

Case Configuration
Position of the connection: centre back connection (rm)
Mounting device:
u-clamp for panel mounting (BFr)

Mérési tartomány
0-6, 0-10 és 0-12 bar

Pressure Ranges
0-6, 0-10 and 0-12 bar

Csatlakozó
NG 60:
M 12 x 1,5 kúpos tokkal a vágó gyűrűnek
L 6, DIN EN ISO 8434-1 szerint
NG 80, 100: M 16 x 1,5 kúpos tokkal a vágó gyűrűnek
L 10, DIN EN ISO 8434-1 szerint szűkítő csavarral a
nyomásbemeneti csatornánál, átmérő-Ø 0,8 mm

Process Connection
NCS 60 (2.36"):M 12 x 1.5 including chuck cone for cutting ring
L 6 according to DIN EN ISO 8434-1
NCS 80,100 (3",4"): M 16 x 1.5 including cuck cone for cutting ring
L 10 according to DIN EN ISO 8434-1
including restrictor screw in the pressure inlet port,
orifice Ø 0.8 mm (0.03")

Mutató
aluminium, sárga szinű (RAL 1016)

Pointer
Aluminum, colour yellow (RAL 1016)

Különlegességek és opciók: 1901 adatlap

Details and options: data sheet 1901.
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NCS 60 (2.36")
NCS 80, 100 (3", 4")
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Kombinált nyomásmérő típus DR...
by DB AG / Weber

DIN 38 030:2009-02 szerint

Combi Gauge models DR...
according to DIN 38 030:2009-02

Kettős manométer
típusok: DRg
60–1 Fz rmBFr
DRChg 80–1 Fz rmBFr
DRChg 100–1 Fz rmBFr
Pontosság
osztály 1,6: NG 60
osztály 1,0: NG 80, 100

mindkét mérőrendszerhez
mindkét mérőrendszerhez

Pressure Gauges for two Pressure
Pipes, with two Measuring Units
Models: DRg
60–1 Fz rmBFr
DRChg 80–1 Fz rmBFr
DRChg 100–1 Fz rmBFr
Accuracy
Class 1.6: NCS 60 (2.36")
for each measuring unit
Class 1.0:NCS 80, 100 (3", 4") for each measuring unit

Ház
NG 60
horganyzott acél
NG 80, 100
CrNi-acél 1.4301
fekete eloxált aluminium peremes gyűrűvel

Case
NCS 60 (2.36")
steel, galvanised
NCS 80, 100 (3", 4")
1.4301 (304 stainless steel)
with crimped-on ring, aluminum, black anodised

Nyomásmentesítő berendezés
Blow-out dugó a ház hátoldalán

Blow-out Device
Blow-out plug in the back of the case

Megvilágítás
direkt 1 x izzó BA9s 24 V / 2W vagy
indirekt a házon található nyílásokon keresztül

Lighting
Directly 1 x BA9s 24 V / 2 W and
indirectly by lighting apertures in the case

Ház beépítési forma
csatlakozó fekvése: hátul középen
párhuzamosan egymás felett(rm)
panelra rögzítő elemmel (BFr)
rögzítő eszköz:

Case Configuration
Position of the connection: centre back connection
parallel one above the other (rm)
Mounting device:
u-clamp for panel mounting (BFr)

Mérési taromány
0-6, 0-10 és 0-12 bar

Pressure Ranges
0-6, 0-10 and 0-12 bar

Csatlakozó
NG 60:
2x M 12 x 1,5 kúpos tokkal a vágó gyűrűnek
L 6, DIN EN ISO 8434-1 szerint
NG 80, 100: 2x M 16 x 1,5 kúpos tokkal a vágó gyűrűnek
L 10, DIN EN ISO 8434-1 szerint

Process Connection
NCS 60 (2.36"):
2 x M 12 x 1.5 including chuck cone for cutting ring
L 6 according to DIN EN ISO 8434-1
NCS 80, 100 (3", 4"):
2 x M 16 x 1.5 including chuck cone for cutting ring
L 10 according to DIN EN ISO 8434-1

szűkítő csavarokkal mindegyik nyomásbemeneti
csatornánál, átmérő-Ø 0,8 mm.
Színes pont jelöléssel a csatlakozókon a hozzá tartozó
mutató szinének megfelelően.

including restrictor screw in each pressure inlet port,
orifice Ø 0.8 mm (0.03").Each process connection is marked
with a coloured spot, matching the colour of the pointer.

Mutató
2x aluminiumból, 1 sárga mutató (RAL 1016),
1 piros mutató (RAL 3026)

Pointer
2 x aluminum black, 1 pointer yellow (RAL 1016),
1 pointer red (RAL 3026)

Különlegességek és opciók: 5901 adatlap.

Details and options: data sheet 5901.
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Speciális vasúti nyomásmérő Rail Car Gauges Specialties
A
légfékrendszeres
nyomásmérés
mellett
találhat
nálunk
további
kombinált nyomásmérőket
igény szerint bármilyen
felhasználási célra, pl. ha
cserére, pótlásra lenne
szüksége.

Besides our optimized
Combi Gauges for pressure measurement at pneumatic brake systems, we
supply pressure gauge
versions for any applications, e. g for replacement
requirements.

Az alábbiakban néhány példa
a széles választékunkból:

Following just a few examples of our wide range:

Különböző alkalmazásokhoz
csőrugós nyomásmérők
RCh, RChg, RK
típus pl.
panelba építéshez hátsó rögzítő elemmel, vagy
panelra szereléshez elülső rögzítő peremmel.
névleges méret: 63, 80, 100, 160
mérési tartományok: választható, típusok:
0-6 bar, 0-10 bar, 0-12 bar
és 0-16 bar
csatlakozás:
részletek:

pl. M 20 x 1,5 alsó, sárgaréz
1000es áttekintés és
pl. adatlapok 1201, 1202,
1211, 1212, 1203, 1300

For various applications
Bourdon Tube Pressure Gauges
Models e. g.
RCh, RChg, RK
with rear mounting flange for surface mounting
or u-clamp for panel mounting
Nominal case sizes: 63, 80, 100, 160,
Pressure ranges: selectable, typically:
0-6 bar, 0-10 bar, 0-12 bar and
0-16 bar
Connection: e.g. M 20 x 1.5 bottom, brass
Details:
Model overview 1000 and
e.g. data sheets 1201, 1202,
1211, 1212, 1203, 1300

Tartálykocsikhoz
Tartálykocsikban a nyomás ellenőrzésére
por állagú anyagokhoz kínáljuk:
pl. laprugós nyomásmérő
csatlakozóval DIN 6697 szerint
("szénpor karima")
Pm 160–2 DIN 6697
típus:
részletek:
3110 adatlap
pl. csőrugós nyomásmérő CrNi-acél
peremes gyűrűvel
típus RChgG 63–1 rmFr, 0-1,4-4 bar különleges
kivitelben
elülső rögzítő peremmel panelba szereléshez
elterjedt skála 0-1,4 bar, 240° felett,
piros jel 2,5 bar-nál,
speciális beállítások az eltérő
nyomásviszonyokra: próbaüzemben (1 bar),
szállítás (0,5 bar),
mentesítés (2,5 bar)
Kérésre további részletek.
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For tank wagons
For the pressure monitoring at tank wagons
for dustlike goods we supply:
e. g. Diaphragm pressure gauges with
connection according to DIN 6697
("coal dust flange")
Model: Pm 160–2 DIN 6697
Details: Data sheet 3110
e. g. Bourdon tube pressure gauges with crimped-on
ring stainless steel
Model RChgG 63–1 rmFr, 0-1.4-4 bar in
special version
with front flange for panel mounting
expanded scale 0-1,4 bar above 240°,
red mark at 2.5 bar,
special adjustment for different pressure ratios:
at test operation (1 bar),
at transport (0.5 bar),
at unloading (2.5 bar)
Details upon request
AwB 33 08/10 ARMATURENBAU GmbH & MANOTHERM Beierfeld GmbH

Mágneses sínfékekhez
Csőrugós nyomásmérő CrNi-acél peremes gyűrűvel
típus RChgG 63–3 rFr
panelba szereléshez elülső gyűrűvel
tömítése héliumszivárgás vizsgálattal tesztelt
ház:
CrNi-acél
háztöltés:
glicerin 86,5%
mérési tartomány: 0-16 bar többek között
G ¼ B hátul középen
csatlakozó:
CrNi-acél
1212 adatlap
részletek:

For magnetic track brakes
Bourdon Tube Pressure Gauges with crimped-on
ring stainless steel
Model RChgG 63–3 rFr
with front flange for panel mounting
Density tested with helium leak detection
Case:
stainless steel
Case filling:
glycerine 86.5%
Pressure ranges: 0-16 bar et. al.
Connection:
G ¼ B (¼" BSP) lower back
connection stainless steel
Details: data sheet 1212

Klímaberendezésekhez
Csőrugós nyomásmérő, különböző házakkal
típusok pl. RCh, RChg, RK
panelba szereléshez elülső gyűrűvel, rögzítő elemmel
kombinált nyomás-/hőmérsékletskála hűtőfolyadékhoz
csatlakozó sárgaréz vagy CrNi-acél G ½ B vagy
egyéb, 7/16"-20 UNF, DIN 3866 szerint
névleges méretek:
63, 80, 100, 160
mérési tartományok: -1/+15 bar, -1/+24 bar, -1/+30 bar
és egyebek
fehér aluminium
számlap:
fekete a nyomásra,
skála:
szines a hűtőfolyadékra
részletek:

T01-000-015 / katalógusrész 1

For air conditioners
Bourdon Tube Pressure Gauges, various cases
Models e.g. RCh, RChg, RK
with front mounting flange or u-clamp for panel
mounting
combined scale pressure/temperature for refrigerants
Connection brass or stainless steel G ½ B (½" BSP)
or others, e.g. 7/16"-20 UNF acc. to DIN 3866
Nominal case sizes: 63, 80, 100, 160
Pressure ranges: -1/+15 bar, -1/+24 bar, -1/+30 bar
and others
Dial:
aluminum white
Scale:
black for pressure,
coloured for refrigerant
Details:
T01-000-015 / catalogue-heading1

Egyedi méretek
Egyszerű csőrugós nyomásmérő és
dupla csőrugós nyomásmérő
RÜ 130–1 rBFr
típusok
DRÜ 130-1 rBFr
panelba szereléshez rögzítő eszközzel

Special sizes

Single Bourdon tube gauges and
Duplex Bourdon tube gauges
Models
RÜ 130–1 rBFr
DRÜ
130-1 rBFr
átmérő (NG) 130
ház:
U-clamp for panel mounting
fekete előlappal
Case:
diameter (NCS) 130 (5")
mérési tartomány: választható, tipikus: 0-12 bar
with
black bezel ring
számlap:
fekete aluminium
Pressure range: selectable, typically: 0-12 bar
skála:
fehér, felirat igény szerint
Dial
aluminum black
csatlakozó:
pl. L 10 (M 16 x 1,5 belső kúppal
Scale:
white,
inscription as desired
beleértve a roppantó gyűrűt és hollandit)
indirekt (fény nyílások a házon),
Connection:
e. g. L 10 (M 16 x 1,5 with chuck cone,
megvilágítás
direkt (izzó BA9s 24V DC/2W) kérésre
including cutting ring and union nut)
Lighting:
indirect (lighting apertures in the case),
direct (light bulb BA9s 24V DC/2W)
részletek: kérésre
Details:
upon request
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A nyomás- és
hőmérsékletmérés spacialistái

Tochterfirma und Vertrieb Ost
Subsidiary Company and
Sales East Germany and Eastern Europe

ARMATURENBAU GmbH
Manometerstraße 5
D – 46487 Wesel–Ginderich
Tel.: +49 (0) 28 03 / 91 30 – 0
Fax: +49 (0) 28 03 / 10 35
mail@armaturenbau.com
http://armaturenbau.de
http://armaturenbau.com

MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9
D – 08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 (0) 37 74 / 58 – 0
Fax: +49 (0) 37 74 / 58 – 545
mail@manotherm.com
http://manotherm.de
http://manotherm.com
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