
Dotazník: Měřidla tlaku s oddělovací membránou
                                                                                                                                                                                                                                            S1 z počtu 2

Poptávka / Projekt/ Číslo objednávky                      Jméno / Adresa / Telefon / Е-mail                                                          Datum

Použití (krátký popis)                                                                                                                                                                Množství

Měřidlo tlaku / pokud je, uvést doplňkové elektr. zařízení (text objednávky)
 

Pozor: jsou-li oddělovací membrány spojeny s přístrojem kapilárním vedením, je nutné vzít v úvahu způsob upevnění:
Držák s ramenem         60 mm               100 mm                    160 mm                    z hliníku, černého    
                                      z nerez. oceli

 přední příruba
 zadní příruba

Oddělovač tlaku

 membránový oddělovač tlaku (MDM)    válcovitý (trubní) oddělovač tlaku (RDM)   rozdělovač tlaku ve formě ponorné sondy (TDM)

Typ     ....................................................................................................................................................................

Použití v Ex zoně (výbušné 
prostředí) - 0

 ano (s adaptérem FS deflagation 11001)                                              

 ne    

Procesní připojení     ...................................                                  DN ....................................             PN .............................                 

pro RDM     pro trubky o vnitřním průměru .................. mm

pro MDM s tubusem     Délka tubusu .............................................. mm

Měřené médium  plynná                 kapalná                     viskózní                    brusná

Materiál částí ve styku s 
médiem 

 Standardní v souladu s prospektem v katalogu      spec. materiál: ....................................................

Maximální pracovní tlak     Mĕrná látka ............ bar / proměnlivý od ...............  do  ............... bar / frekvence ........................ Hz 

Může vzniknout vakuum?  ano, nejmenší absolutní tlak ................  mbar          ne                                 

    při teplotě ......................................  °C

Pracovní teplota (tA)     média .............................................. °C konstantní, nebo min. ..................°C / max. ...................... °C 

    nápis číselníku tA = ........................ °C (bude kalibrován při teplotě)           

Teplota sanitační (tR)     na oddělovači max. ........................ °C / trvání sanitace .........................  hod.            

Teplota okolí média (tUD)     na měřidle ....................................... °C konstantní, nebo min. .................°C / max. ...................... °C

Teplota okolí média (tUF)     na kapilárním vedení ...................... °C konstantní, nebo min. .................°C / max. .......................°C

Použití venku 
(mimo budovu)

 ano                       

 ne     

Výplňová kapalina  Vyberte v souladu s výše uvedenými teplotami

    Jiné požadavky:                    pro kyslík                  pro chlor                  bez silikonu            

                                                  pro potravinářský průmysl                           povolení FDA

                                                         jiné: ..................................

Atest  3.1 dle EN 10204 pro části ve styku s médiem        ne                                 jiné: ...........................        

Příslušenství     (např., spojovací části, promývací kroužek a jiné) ........................................................................................................

Sestavení     viz strana 2

Æ

Rubrika
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Sestavení (montáž)     dle výkresu №: ................................

K výkresu 16-21     Délka kapilárního vedení                        L = ................... m                      H = ................... m

 Ochranná hadice s PE povrchem           Jiné zvláštnosti: ........................................

K výkresu 1-15     Chládící část: ano,  KEIv do 150°C, délka 110 mm               KEIvR dо 150°C, délka 78 mm          

                                    KEIv do 250 °C, délka 200 mm              zvlášnosti                ne

Výkresy montáže měřidel rozdílů tlaku pro určení hladiny a průtoku viz doplňující dotazník.

Přímá montáž měřidel tlaku s oddělovací membránou (MDM)

Výkres 1

RDM: montáž s kapilárním vedením

Přímá montáž měřidel tlaku s trubním oddělováním tlaku (RDM)

MDM: montáž s kapilárním vedením

Zda vzniká nebo může vznikat vakuum – je nutné umístit měřidlo 
tlaku minimálně o 40 cm níže než odddělovač tlaku (výkres 17 pro 
MDM nebo výkres 20 pro RDM).

Pro přístroj s kapilárním vedením je nutné uvážit
způsob upevnění (viz str.. 1 nahoře).

Na výkresech 16-21 ” Montáž s kapilárním vedením ” zobrazené přístroje s radiálním hrdlem - ”6 hodin” Pokud bude hrdlo umístěno
jinak, kombinujte, prosím, výkresy! Například: tlakoměr, hrdlo osové, smontován na 3m viz výše RDM s 5 m kapilárního vedení 
   Označení: montáž dle výkresů 15, 19, délka kapilárního vedení L = 5 m, H = 3 m

Povinně uvést při montáži s kapilárním vedením:

Zvláštnosti:  Zákazník bude sterilizovat přístroje při teplotě 130 °C

    Je nutné seřídit rozměr při montáži s přístroji cizí výroby: ....................................................................

    jiné: ........................................................................................................................................................         

    ...............................................................................................................................................................
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Æ Æ

hrdlo 
radiální

hrdlo na
"9 hodin"

hrdlo na
"912 hodin"

hrdlo na
"3 hodiny"

hrdlo
osové

Výkres 2 Výkres 3 Výkres 4 Výkres 5
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