
Standard kivitel

Tájékoztató az általános méréstechnikai tulajdonságokról,
(pl- terhelési határérték / hőállóság) és standard mérési
tartományok.

Pontosság (EN 837-1)
1,6-os osztály
2,5-ös osztály a 0-600 bar méréstartományra

Ház
polírozott gyűrű, CrNi-acél 1.4301

Ház védelem (EN 60 529 / IEC 529) 
IP 54,
IP 65 az RChG típusnál  

Ház szellőzés 
RCh-nál szellőző furat a ház alján (Ø 1 mm) 

RChG-nél nincs szellőző furat, ezért belső nyomáski-
egyenlítő membrán van 16 bar-ig

Ház töltés
RChG: Glicerin

Névleges méret
40 (mm)

Mért közeggel érintkező részek
Csatlakozás: 
Csőrugó: 

CrNi-acél 1.4571 
CrNi-acél 1.4571, 
védőgázas heggesztés,   
< 100 bar kör alakú, 
 > 160 bar csavart forma

Mérési tartományok (EN 837-1) 
0-1 bar bis 0-600 bar

Műszercsatlakozás 
⅛ "NPT

Lencse
Polikarbonát  

Szerkezet
CrNi-acél  

Számlap
Alumínium fehér, skála fekete

Mutató 
Alumínium fekete

1220

 RCh 40
 RChG 40

Üzemi nyomásmérő csőrugóval 
Bajonettgyűrűs ház CrNi-acél

0011/09

 Különleges kivitelek, további lehetőségek, és egyebek 

• más csatlakozás, kérdezzen rá

• egyéb  mérési  tartományok  és  /  vagy  egyedi  skálák,  pl.
dupla skála bar/psi, színes mezők, vagy  területek, számlap
feliratok, negatív skálák, stb...

• Ház anyaga 316 L (1.4404) kérdezzen rá

• kérésre fokozott védelem, pl. IP 65 háztöltés nélkül,
kérdezzen rá

• kérésre más töltőanyag, kérdezzen rá

• 300 °C közeghőmérsékletre csak a feltöltés nélküli kivetel,
kérdezzen rá

• csatlakozási pont sugár irányban 3:00, 9:00, 12:00 óránál, kérésre
máshol), vagy felszerelési helyzet függőlegestől eltérő (90°)

• GOST-kivitel Oroszországba, Ukrajnába, és Kazahsztánba

 Rendelési információk, standard-kijelzőtartományok, 

opciók lásd a 3. és 4. oldalon

 Tartozékok:

nyomásközlők:  lásd a katalógus 7-es szakaszában egyéb 

tartozékok:        lásd a katalógus 11-es szakaszában
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MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld     
Tel.: (0 37 74) 58–0  •  Fax: (0 37 74) 58–545
manother m.de  •  ma i l@manother m.com

Ház beépítési helyzete 
összekötő csatlakozó:ö
csatlakozó helyzete:  

- a töltés nélküli, és a feltöltött kivitel nyomáskiegyelnlítő
  membránnal
  nyomáskiegyenlítő membrán;
- a feltöltött kivitel nyomáskiegyenlítő membrán nélkül,
  kérdezzen rá



Ház beépítési helyzet, betűjelek, súlyok és méretek, nyomásmentesítők

Alsó csatlakozás
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 Méret (mm) és súly (kg)

NG a a1 b b1 b2 b3 c c1 c2 c3 D D1 D2 d1 d2 d3 d4 e G G1 g g1 h ±1

40 10 – 28 30 – – – – 10 10 40 38,5 41,8 51 61 3,6 46 – G ⅛ B ⅛" NPT 47 47 34,5

h1 ±1 s s1 s2 s3 s4 SW SW1
Súly 1) kb.
RCh RChG

34,5 – 0,8 – 3,5 3,5 14 – 0,07 0,10
1) A rögzítő szerkezet nélküli kivitelhez

Hátsó középső csatlakozás

(külön betűjel nélkül) betűjel: rm

első felfogó peremmel (Frontring) 
betűjel: rmFr    

ajánlott szerelési panelméret  Ø 43  ± 0,5

kengyeles rögzítés    
betűjel: rmBFr    

ajánlott szerelési panelméret Ø 42,5  ± 0,3

rögzítő elem nélkül
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Alap típus: 
Ház töltés:

RCh
betűjel nélkül 
G
(G)
40Névleges méret: 

Mért közeggel 
érintkező részek:

Csőrugós manométer, bajonett gyűrűvel 
nincs
glicerin
tölthető kivitel
ház mérete - Ø 40 (mm)
CrNi-acél –3

Ház beépítési helyzet: csatlakozás: menetes
csatlakozás helyzete: 

rögzítő elem:

alsó
hátsó középső

betűjel nélkül 
betűjel nélkül 
rm

Frelső felfogó perem
kengyeles rögzítés BFr

Mérési tartományok: -1200 – 0 mbar
-1 – 0 bar
-1 – 0,6 bar
-1 – 1,5 bar
-1 – 3 bar
-1 – 5 bar
-1 – 9 bar
-1 – 15 bar
0 – 1 bar
0 – 1,6 bar
0 – 2,5 bar
0 – 4 bar
0 – 6 bar z. B. 0-6 bar
0 – 10 bar
0 – 16 bar
0 – 25 bar
0 – 40 bar
0 – 60 bar
0 – 100 bar
0 – 160 bar
0 – 250 bar
0 – 400 bar
0 – 600 bar

Csatlakozás:            Standard menetes       1/8" NPT
Opció: G 1/ 8 B

csak a hátsó középső csatlakozásnál (rm) ¼" NPT
G ¼ B
M 12 x 1,5

1/ 8" NPT
G 1/8 B 
¼" NPT    (csatlakozó rm) 
G ¼ B      (csatlakozó rm) 
M 12 x 1,5 (csatlakozó rm)

Opciók: lásd a 4-ik oldalon

Példa: RCh 40-3 rmFr, 0-6 bar, 1/ 8" NPT

Rendelési információk, standard kijelzővel, opciókkal



Rendelési információk, egyéb opciók
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Csőrugós manométer, bajonett gyűrűvel RCh

lásd a 3-ik oldalon
Alap típus: 

Típus kódok: 
Opciók:

(rendelés egyenlőre
még szövegesen) 

piros vonal a számlapon 
Mérési tartomány 0,2-1 bar, Skála 0-100% csak az RCh típusnál lineáris

négyszögletes

Különleges beállítás (referenciapont = páratlan érték, pl. 100 KN = 8,735 bar)
műszerüvegLencse 

Polírozott ház 
Polírozott bajonett gyűrű
Szivárgásviszgálat a 
mérési rendszerben

hélium szivárgás viszgálattal 
10-9 mbar l/s 

olaj- és zsírmentes 
mért közeggel éritkező 
részek 0-600 bar -ig

alkalmazható < 250 bar száraz levegő mellett, > 400 bar 
desztillált vízzel, számlapon jelölés: áthúzott olajkanna jel

Oxigén méréséhez 
0-600 bar1)

olaj és zsírmentes, szűkítő csavar, furat Ø 0,3 mm, 
számlap felirat: oxygen
opcióként S2 biztonsági kategória (lásd lent)

Szilikonmentes kivitel
S2 biztonsági
kategória
Szűkítő csavar a
nyomásbemenetnél 
Anyaga: mint a
csatlakozás CrNi-acél

a feltöltés nélküli kivitelhez 
Blow-out-dugó 19 nincs rFr vagy rBFr 
furat Ø 0,6 mm
furat Ø 0,3 mm 

Műszertábla CrNi-acél-tábla 12 mm x 55 mm, dróttal rögzítve vagy
matrica a házon

Különleges kivitel: írja meg kérését szövegesen 
1) Feltöltés nélküli kivitel

Technikai változások, alapanyagok cseréje és hibák joga fenntartva




