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Poptávka / Projekt / Číslo objednávky          Jméno / Adresa / Telefon / E-Mail                                                            Datum

Použití (krátký popis)                                                                                                                                                                   Množství

Měřené médium  kapalné                      plynné  

Pracovní tlak     statický .................... bar / cyklické zatížení    od.........do .... …….bar / frekvence........... Hz

Instalace vně budovy  ano          ne 

Teplota okolního Prostředí     od .......... °C                 do ........... °C

Teplota média     od .......... °C                 do ........... °C

Pulsace tlaku  ano          ne 

Vibrace  ano          ne

Měřící ústrojí  Bourdonova pružina  Membránová pružina horizontální                Membránová pružina vertikální 

 Krabicový (kapslový)

Třída přesnosti  0,25         0,6          1,0          1,6          2,5                               jiné: .....................

Materiál pouzdra (pláště)  ocel          nerez. ocel               plast                                               jiné: .....................

Typ pouzdra (pláště)  snímatelný kroužek (jen pro typy Pü, PsP, DR/DiR)     bajonetový kroužek                    zaválcovaný kroužek   

 kroužek se závitem                                       bezpečnostní                              Zaklapovací víčko                       

 hranaté pouzdro                                            způsob dle manometru

Okno (sklo)  přístrojové sklo          vrstvené bezpečnostní sklo     

 z polykarbonátu         z akrylátové                  jiné: ................

Blow-out  ano          ne

Náplň pouzdra (pláště)  ano          ne           k naplnění

Rozměr pouzdra
(jmenovitý rozměr НР)

 40            50           60/63      80           100         4 ½"        160         250

 96 x 96    144 x 144                                       jiné: .....................

Části na styku 
s médiem

 -1 mosaz / bronz       -2 ocel (pouze jen pro manometr s membránovou pružinou)                 -3 nerez. ocel   

 -4 ocel s teflonovým povrchem / PTFE         -5 nerezavá ocel s teflonovým povrchem / PTFE 

 -6 monel

Procesní připojení  dolní                          osově excentrický (r)                 osově soustředný (rm)

Upevnění  přímá montáž            zadní příruba (Rh)    přední příruba (Fr)   upevňovací třmen (BFr, rT)

Rozsah měření  bar           mbar       kPa         MPa       psi          jiné: .................. 

    Dvojitá škála: ...........................................        Škála pro chladivo: ........................................................

    Spec. škála, logotyp, ostatní nápisy na číselní: ......................................................................................

Připojení k procesu .....................................................................................................................................................................

Škrtící šroub  ne                             ano, otvor   0,3 mm   0,6 mm    0,8 mm                    bez otvoru

Doplňkové zařízení     (jako pružinový svazek, ručička min. / max. tlaku, přetížení)

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

Montáž v Ex-zóně (ve 
výbušném prostředí)

    Zóna 0     ano         ne      Použití induktivních kontaktů v zóně 1 nebo 2     ano         ne

                                                                          Certifikát pro ATEX

Atesty  Výrobní atest 2.1 dle EN 10294                    Výrobní atest 2.2 dle EN 10204

    Atest 3.1 dle EN 10204                                 kalibraci                     pro materiál

Příslušenství     jako ventily, těsnění: ................................................................................................................................

Rubrika
1-4 und 6

03/16

Prodej a vývoz pro oblast Jih, Západ, Sever

ARMATURENBAU GmbH
Manometerstraße 5 • D – 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0 • Fax: +49 2803 1035
www.armaturenbau.com • mail@armaturenbau.com  

Dceřinná společnost, prodej a vývoz pro oblast Východ

MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 • D – 08344 Grünhain-Beierfeld     
Tel.: +49 3774 58 – 0  •  Fax: +49 3774 58 – 545
www.manotherm.com • mail@manotherm.com
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