
 Standard kivitel

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

Névleges méret
100

Mérési tartomány (EN 837-1)
0-0,6 bar-tól, 0-600 bar-ig
vákumra, és manovákumra is

Alkalmazási területek
állandó nyomás esetén: a teljes skála max. 75 %-a
váltakozó terhelés mellett: a teljes skála max. 65 %-a

Hőállóság
Környezeti hőmérséklet:             -40 / +60 °C
Mért közeg hőmérséklete: max. +80 °C

Standard kivitel
G ½" B alsó, vagy hátsó középső (r)

Csőrugó
Bronz, lágyforrasztott, 
40 bar-ig kör alakú, 
60 bar felett csavart forma

Szerkezet
sárgaréz

Számlap
Alumínium fehér színű, fekete felirattal

Mutató
Alumínium fekete színű

Ház
Acéllemez fekete szinű

Lencse
Üveg

Különleges kivitel
• egyéb variáció nagyobb rendelés esetén igény szerint

Csőrugós üzemi nyomásmérő 
Feketére festett acél ház

Rendelési segédlet 

Rendelésnél a méréstartományt, és a csatlakozó méretet kell 
megadni.

 Tartozékok:

mérési tartomány

bar

alsó csatlakozás

rendelés szövege

hátsó középső csatlakozás 

rendelés szövege

0,6- - 0
PR 100 -1...0 bar ½"               PR 100r -1...0 bar1- - 0

1- - ,60
1- + ,/ 51
1- +/ 3
1- +/ 5
1- +/ 9
1- +/ 51
0 - 0,6
0 - 1
0 - 1,6
0 - 2,5

-0 4
-0 6
-0 10
-0 16
-0 25

0 - 40
0 - 60
0 - 100

-0 160
-0 250
-0 400
-0 600

Szabványos mérési tartományok

A félreértések elkerülése érdekében célszerű, ha a 
rendelésnél a műszerről rövid leírást is ad, az alábbiak szerint: 
Típus: PR 100
Mért közeggel érintkező részek: sárgaréz/bronz 
Mérési tartomány :pl.  0-10 bar
Műszercsatlakozó:
Ház formája:

G ½" B
betűjel nélkül = alsó csatlakozó

hátsó középső csatlakozó 

Extrák pl.:  Front gyűrű fekete acélból 
Például:   PR 100 Fr, 0-10 bar, G ½ B

r      = 
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csak rendelésre
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