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which is updated annually.

Catalogue Headings

No. 1 Bourdon tube pressure gauges

No. 2 Bourdon tube test gauges

No. 3 Diaphragm pressure gauges (horizontal)

No. 4 Diaphragm pressure gauges (vertical)

No. 5 Duplex- and differential pressure gauges
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The latest versions of our model overviews and data sheets are available

on our website http://armaturenbau.com respectively http://manotherm.com

- Elektromos kapcsolók
- Nyomásátalakítók, digitális kijelzők

GOST-típus tanusítvány Oroszország 

GOST-R vámügyi tanusítvány Oroszországra 

GOST- típus tanusítvány Ukrajnára          

GOST- típus tanusítvány Kazahsztánra
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Alkalmazás és kiválasztás
A szelencés nyomásmérők nyomás és vákuum mérésére 
alkalmasak gáz halmazállapotú mért közegekre, 0 .. 2,5 - 0 .. 600 
mbar mérési tartományban.

A szelence a kiválasztott membránból áll, ami a házhoz 
nyomásállóan rögzített. A nyomás a membrán közepére vezetve hat 
a szelence belső falára. Az így generált lökő mozgás felel a 
nyomásért.

A megfelelő mérőműszer kiválasztásakor figyelembe kell venni az 
EN 837-2 előírásait. Különös képpen a mért közeg nem léphet 
reakcióba a környezetében lévő anyagokkal. 

A kiválasztási kritériumok részletes leírását megtalálja a DIN e. V. 
"Nyomásmérő műszerek DIN EN 837 alapján" katalógusban, a Beuth 
kiadásában. Továbbá a B1 szerelési- és üzemeltetési útmutatónk is 
tartalmaz hasznos információkat a kiválasztásról és telepítésről, ami 
a honlapunkon pdf-file formájában is elérhető.

Standard alapanyag kombinációk 
mért közeggel érintkező részekre:

betűjel –1 = csatlakozó sárgaréz / szelence CuBe-ötvözet
O-gyűrű tömítés: NBR

– 3 = csatlakozó és szelence CrNi-acél 1.4571
O-gyűrű tömítés: FPM

Kérjük, vegye figyelembe az adatlapokon található korlátozásokat.

Szelencés 
nyomásmérő

Ház töltés

A pulzálás ellen a mérőrendszer nagyobb védelme érdekében, 
valamint a kondezvíz miatt is ajánlott a házat csillapító 
folyadékkal feltölteni.

A töltött nyomásmérők standard töltőfolyadéka (típus ... G) a 
glicerin.

Hőállóságot lásd az 5. oldalon.

Konstrukció
A mérőrendszer felépítése alapvetően minden műszernél 
hasonló. 

Szelence, rugó menetes csatlakozóval, szerkezet, skála és 
mutató egy zárt mérőegységet képeznek. 

A ház és a gyűrű a lencsével praktikus védelmet nyújtanak a 
külső hatások ellen.

Application and Selection
Capsule gauges for low pressure are suitable for the measurement 
of gaseous media with positive and negative overpressure between 
0-2.5 mbar and 0-600 mbar. 

Capsule gauges consist of corrugated diaphragms that are assem-
blied pressurised at the edge. The pressure is lead in the central point 
of the diaphragm and functions on the inside of the capsule. The 
hereby produced lifting movement is a measure for the pressure.

EN 837-2 has to be considered for the selection of the suitable model. 
In particular, the user has to ensure that the pressure medium may 
not corrode any of the wetted parts.

For a more detailed description of selection criteria we recommend 
the commentary of the DIN e. V. "Überdruckmessgeräte nach DIN 
EN 837" ("Overpressure measuring instruments according to DIN 
EN 837", only available in German), published by Beuth Verlag. 
Furthermore you will fi nd helpful instructions in our operating in-
structions B1, available as pdf fi le on our web site.

Standard Materials
for wetted parts:

Code number –1 = connection brass / diaphragm capsule CuBe-alloy
O-ring sealing: NBR

– 3 = connection and diaphragm capsule 1.4571
(316 stainless steel)

O-ring sealing: FPM

Please regard possible limitations on the data sheets.

Pressure gauge with 
diaphragm capsule

Case Fillings
Liquid fi llings in pressure gauge cases are used to protect the 
inner parts against damage caused by severe vibrations or pulsa-
tions and to avoid condensation± (outdoor installation).

The standard fi lling fl uid for fi lled versions (models ... G) is glyce-
rine.

Temperature limitations see page 5.

Construction
The construction of the measuring system is basically the same 
for all models. 

Diaphragm capsule, socket with thread connection, movement, 
scale and pointer together constitute a closed, complete measu-
ring device. 

The case and the ring with window just protect against external 
infl uences.
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...általános jellemzők 
...General Features

Csatlakozók
Standard kivitelben szelencés nyomásmérőink néhány 
kivételtől eltekintve az alábbi csatlakozásokkal készülnek:
• G ¼ B       NG 63-ig
• G ½ B       NG 80-tól
EN 837-3 szerint szállítva. 

Majdnem minden típus elérhető felár nélkül az alábbi csatlakozókkal 
• ¼" NPT vagy M 12 x 1,5       NG 63-ig
• ½" NPT vagy M 20 x 1,5      NG 80-tól
szállítható. 

Különleges kivitelben még sok egyéb variációt találhat.

Mérési tartomány
EN 837-3 szerint a mbar a javasolt nyomásmérő egység. 
A típus áttekintésben (S. 7 ff) a standard mérési 
tartományok mbar-ban szerepelnek.
Ezen kívül természetesen más mérési egységekkel is 
szállíthatóak, pl. kPa

Több részes skála is lehetséges.

Számlap
Számlapfeliratok, mérési tartományok, és osztások a skálán EN 
837-3 szabvány szerint vannak kialakítva.

A standard számlap fehér alapon fekete feliratos. Standard mérési 
tartományt és skála felosztást lásd a 6. oldal táblázatában.

Nyomásmérők NG 80-tól továbbá az NG 63 is, egy a számlapon 
feltűntetett, egyedi azonosítást segítő gyári számmal 
rendelkeznek.
A szelencés nyomásmérőkön elől egy nullpontkorrigáló állító csavar 
található, ±5% beállítási tartománnyal.

Process Connections
With just a few exceptions the standard connections of our cap-
sule gauges are 

• G ¼ B      up to NCS 63

• G ½ B      NCS 80 and above

according to EN 837-3. 

Almost all models are also available with 

• ¼" NPT or M 12 x 1.5      up to 63

• ½" NPT or M 20 x 1.5      NCS 80 and above

without extra charges. 

Numerous special versions are available upon request.

Pressure Ranges

According to EN 837-3 mbar is the preferred unit of pressure. 

In this model overview (p. 7 ff) the standard pressure ranges are 
stated in mbar. 

But in fact numerous different pressure units are available, such 
as kPa or others. 

Multiple scales are also available..

Dial 
Dial inscriptions, pressure ranges, dial spacings as well as the dial 
markings are in accordance with EN 837-3.

Standard dials show a black scale on a white background.
Standard pressure ranges and subdivisions see table on page 6. 

A factory serial number for reference is stated on the dial of gauges 
NCS 80 (3") and above, extensively also NCS 63 (2½"). 

Capsule gauges have a forntsided screw for zero point adjustment 
with an adjusting range of ±5%

Special Versions
Individual solutions for discerning measuring problems are a

constant challenge for us, therefore we offer many other special

versions.

Különleges kivitelek

rafolyamatos kihívást jelent számunk
Az egyedi megoldások a különleges mérési feladatokra

, ezért több különleges 

megoldást kínálunk önnek.
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Messtechnische Eigenschaften
Metrological Features

Hőállóság
• tárolási hőmérséklet: – 40 °C-tól + 70 °C-ig

– 20 °C-tól + 70 °C-ig glicerin töltéssel

• környezeti hőmérséklet:
töltetlen kivitel  – 40 °C -tól + 60 °C-ig
töltött kivitel  – 20 °C -tól + 60 °C-ig

• környezeti hőmérséklet:
töltetlen + 100 °C max.
töltött +   70 °C max.

Kérjük, hogy mindenképpen vegye figyelembe az adatlapokon 
található korlátozásokat. Kérjük, keressen fel minket, ha egy ezeknél  
magasabb, vagy alacsonyabb hőmérsékleti tartományban kell mérnie.

• referencia hőmérséklet:        + 20 °C

Ha a mérőrendszer működési hőmérséklete (mérőrendszer és 
szerkezet) eltér a referencia hőmérséklettől, az további 
eltéréseket eredményezhet a jelzett értéken. Ezek az EN 837-3 
szerint lehetnek akár 0,6 % a 10 K-ban.

Pontossági osztály DIN EN 837-3 szerint
Osztály 1,6      

A pontossági osztály a mérési rendszerben lehetséges 
hibahatár. A pontossági osztállyal meghatározható a műszer 
hiszterézis értéke is.

Kérjük, vegye figyelembe az adatlapokon található egyedi előírásokat.

Terhelési határérték DIN EN 837-3 szerint
• statikus nyomásnál:  teljes skálán
• dinamikus terhelés esetén:     a teljes skála 90%-a
• rövid távú túlterhelés esetén:  1,3 x teljes skálán

Védelem túlnyomás vagy vákuum ellen.
• Minden szelencés nyomásmérőnél lehetőség van a műszer
  védelmére, 3-szoros túlnyomásra vagy vákuumra.
• Sok szelencés nyomásmérő még a 10-szeres túlnyomásnak vagy

vákuumnak is ellenáll (max. -1000 mbar-ig).
• Továbbá ajánlunk még önnek 10-szeres túlnyomásbiztosítást

egy maximum 10- szeres alulnyomásbiztonsággal kombinálva 
(max. -1000 mbar-ig).

• A részleteket megtalálja a műszer típusra vonatkozó adatlapokon.

Ajánlás
Az EN 837-2 minden műszer normál használatára ajánlott, ahol 
a maximális nyomás nem haladja meg a teljes skála 75%-át 
statikus nyomás esetén, vagy 65%-át a teljes skálának 
dinamikus nyomás mellett. Így méréstechnikai jellemzőit hosszú 
használati idő mellett is tartani tudja.
Ajánlatos továbbá a mérési tartomány elejét sem használni (kb. 
20%-ig), mert itt relatív nagyok a mérési eltérések.

Temperature Limitations
• Storage temperature: – 40 °C to + 70 °C   (-40 /+158 °F)

– 20 °C to + 70 °C   (-4 /+158 °F)
for glycerine fi lling

• Ambient temperature:

Unfi lled (dry) version  – 40 °C  to + 60 °C (-40 /+140 °F)

Filled version – 20 °C  to + 60 °C (-4 /+140 °F)

• Medium temperature:
Unfi lled (dry)   + 100 °C (+212 °F) max.

Filled  +   70 °C (+158 °F) max.

Please regard possible limitations on the data sheets. Please contact 
us, if you need instruments that require higher or lower temperature 
limitations.

• Reference temperature:   + 20 °C (+68 °F)

Operating temperatures of the measuring system (measu-
ring unit and movement) different from the refrenece tem-
perature will cause additional deviations of the pressu-
re indication. These can be up to 0.06 % per each 10 K.

Accuracy Classes according to DIN EN 837-3

Class 1.6      

The accuracy class states the tolerance of the measuring span in 
percent.The limit value for the hysteresis of the instruments is also 
defi ned by the accuracy class. 

Please regard possible limitations on our data sheets.

Load Limits according to DIN EN 837-3
• at steady load: full scale value
• at dynamic load: 90% of full scale value
• overpressure:  1.3 x full scale value

Protection against overpressure or low pressure
• a protection of the instruments up to the 3-fold over- or low
  pressure is possible for all capsule gauges 

• many capsule gauges can be protected up to the 10-fold
over- or low pressure (max. up to -1000 mbar).

• additionally we also offer combinations of 10-fold overpressure
protection and up to 10-fold low pressure protection
(max. -1000 mbar).

• details can be found on the data sheets of the particular
instrument model.

Recommendation
According to EN 837-2 the normal use of all instruments is recom-
mended so that a maximum pressure load of 75% of the full scale 
value at steady load or 65% of the full scale value at dynamic load 
is not exceeded, to guarantee a long service life of the metrological 
features. 
Furthermore, it is recommended not to use the starting range (up to 
approx. 20%), because the measuring deviation refering to the value 
is relatively enormous.



Standard mérési tartomány / skála felosztás 
Standard Pressure Ranges / Scale Division
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inchWC 
("WC) 

névleges méret 
Nominal case sizes

50 (2") / 
63 (2½") 

80 (3"), 100 (4"), 160 (6"), 
250 (10"), 4½, 96 x 96,144 x 144

vákuum
Vacuum

mano-vákuum 
Compound ranges

nyomás
Pressure    

skála legkisebb felosztása 
smallest subdivision of the scale

- 1.0  / 0 "WC
 -0.4 / +0.6 "WC

 0 /  1.0 "WC    – 0.02
 -0.6 / +0.4 "WC

- 1.6  / 0 "WC
 -0.6 / +1.0 "WC

 0 /  1.6 "WC     – 0.05
 -1.0 / +0.6 "WC

-  2.5 / 0 "WC
 -1.0 / +1.5 "WC

 0 /  2.5 "WC     – 0.05
 -1.5 / +1.0 "WC

-     4 / 0 "WC
 -1.5 / +2.5 "WC

 0 /     4 "WC     – 0.1
 -2.5 / +1.5 "WC

-     6 / 0 "WC
   -2 /     +4 "WC

 0 /     6 "WC     – 0.1
   -4 /     +2 "WC

-   10 / 0 "WC
   -4 /     +6 "WC

 0 /   10 "WC   0.2 0.2
   -6 /     +4 "WC

-   16 / 0 "WC
   -6 /   +10 "WC

 0 /   16 "WC   0.5 0.5
 -10 /     +6 "WC

-   25 / 0 "WC
 -10 /   +15 "WC

 0 /   25 "WC     1 0.5
 -15 /   +10 "WC

-   40 / 0 "WC
 -15 /   +25 "WC

 0 /   40 "WC     1 1
 -25 /   +15 "WC

-   60 / 0 "WC
 -20 /   +40 "WC

 0 /   60 "WC   2 1
 -40 /   +20 "WC

- 100 / 0 "WC
 -40 /   +60 "WC

 0 / 100 "WC   2 2
 -60 /   +40 "WC

- 160 / 0 "WC
 -60 / +100 "WC

 0 / 160 "WC   5 5
-100 /  +60 "WC

- 250 / 0 "WC
-100 / +150 "WC

 0 / 250 "WC 10 5
-150 / +100 "WC

mbar
névleges méret 

Nominal Case Sizes

50 (2") / 
63 (2½") 

80 (3"), 100 (4"), 160 (6"), 
250 (10"), 4½, 96 x 96,144 x 144

vákuum
Vacuum    

mano-vákum 
Compound ranges

nyomás
Pressure

skála legkisebb felosztása 
smallest subdivision of the scale

– 2.5  – 0
–1 – 1.5

0 –  2.5 – 0.05
–1.5 – 1

– 4 – 0
–1.5 – 2.5

0 –  4 – 0.1
–2.5 – 1.5

– 6 – 0
–2 – 4

0 –  6 – 0.1
–4 – 2

–10 – 0
–4 – 6

0 –  10 – 0.2
–6 – 4

–16 – 0
–6 – 10

0 –  16 – 0.5
–10 – 6

–25 – 0
–10 – 15

0 –  25 1 0.5
–15 – 10

–40 – 0
–15 – 25

0 –  40 1 1
–25 – 15

–60 – 0
–20 – 40

0 –  60 2 1
–40 – 20

–100 – 0
–40 – 60

0 –  100 2 2
–60 – 40

–160 – 0
–60 – 100

0 –  160 5 5
–100 – 60

–250 – 0
–100 – 150

0 –  250 10 5
–150 – 100

–400 – 0
–150 – 250

0 –  400 10 10
–250 – 150

–600 – 0
–200 – 400

0 –  600 20 10
–400 – 200



Ház CrNi-acél CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű bepattintott lencse bajonett gyűrű 

CrNi-acél
bajonett gyűrű 
CrNi-acél

típus / 
   háztöltés

KPChE    / ház töltés nélkül KPChg     / háztöltés nélkül KPChg     / háztöltés nélkül 
KPChgG  / háztöltéssel

pontossági osztály / 
névleges méret

1,6   NG  63 1,6    NG 50 1,6    NG  63

mért közeggel 
érintkező anyagok

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-ötvözet

– 1 réz ötvözet – 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-ötvözet

0-25 mbar-tól 0-600 mbar-ig 0-160 mbar-tól 0-600 mbar-ig 0-25 mbar-tól 0-600 mbar-ig mérési tartomány 

adatlapok 6211.1 6232 6212 

Standard nyomásmérő 
Standard Pressure Gauges
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A komplett katalógus elérhető CD ROM-on,

amit évente frissítünk.

ARMATURENBAU GmbH   •   MANOTHERM Beierfeld GmbH

Katalog Deutsch / Englisch • Stand Mai 2011
German / English Catalogue • Edition May 2011

Case Stainless steel Stainless steel Stainless steel

Ring Snap-in window Crimped-on ring
stainless steel

Crimped-on ring
stainless steel

Model / 
Case fi lling

KPChE    / without case fi lling KPChg     / without case fi lling KPChg     / without case fi lling
KPChgG  / with case fi lling

Accuracy class / 
Nominal case size

1.6   NCS  63 (2½") 1.6    NCS 50 (2") 1.6    NCS  63 (2½")

Wetted material
– 1 copper alloy
– 3 CrNi alloy

– 1 copper alloy – 1 copper alloy
– 3 CrNi alloy

Pressure ranges 0-25 mbar to 0-600 mbar 0-160 mbar to 0-600 mbar 0-25 mbar to 0-600 mbar 

Data sheets
6211.1 6232 6212 

The complete catalogue is also available on CD-ROM,

which is updated annually.
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Standard nyomásmérő 
Standard Pressure Gauges

A lehetséges opciókról átfogó képet kaphat az adatlapokból, és különleges kivitelekről is találhat letölthető

dokumentumokat honalunkkon: www.energiairoda.hu

Ház CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű Peremezett gyűrű 

CrNi-acél
Peremezett gyűrű 
CrNi-acél

típus / 
   háztöltés

KPChg    / háztöltés nélkül 
KPChgG / háztöltéssel

KPChg    / háztöltés nélkül 
KPChgG / háztöltéssel

Pontossági osztály / 
névleges méret

1,6   NG  80 1,6    NG 100, 160

mért közeggel 
érintkező anyagok

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-acél

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-acél

0-2,5 mbar-tól 0-600 mbar-ig 0-2,5 mbar-tól 0-600 mbar-ig Mérési tartományok 

Adatlapok 6203 6202

Case Stainlees steel Stainless steel

Ring Crimped-on ring 
stainless steel

Crimped-on ring
stainless steel

Model / 
Case filling

KPChg    / without case filling
KPChgG / with case filling

KPChg    / without case filling
KPChgG / with case filling

Accuracy class / 
Nominal case size

1.6   NCS  80 (3") 1.6    NCS 100, 160 (4", 6")

Wetted material
– 1 copper alloy
– 3 stainless steel

– 1 copper alloy
– 3 stainless steel

Pressure ranges 0-25 mbar to 0-600 mbar 0-2.5 mbar to 0-600 mbar 

Data sheets
6203 6202

Comprehensive descriptions of possible options and special versions for all models can be found on the particular data sheets.

The latest documents are available in the "Download" area on our website www.armaturenbau.com or www.manotherm.com.
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Ház CrNi-acél CrNi-acél
gyűrű bajonett gyűrű, 

CrNi-acél
bajonett gyűrű, 
CrNi-acél

típus / 
háztöltés

KPCh    / háztöltés nélkül 
KPChG / háztöltéssel

KPCh    / háztöltés nélkül 
KPChG / háztöltéssel

pontossági osztály / 
névleges méret

1,6    NG 63 1,6   NG 100, 160, 250

mért közeggel 
érintkező anyagok

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-acél

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-acél

0-25 mbar bis 0-600 mbar 0-2.5 mbar bis 0-600 mbar mérési tartományok 

adatlapok 6211 6201

Standard-nyomásmérő 
Standard Pressure Gauges

Megjegyzés: kérjük, minden esetben vegye figyelembe az esetleges korlátozásokat az egyes névleges méreteknél,

melyeket az adatlapokon megtalálhat.

Case Stainless steel Stainless steel

Ring Bayonet ring, 
stainless steel

Bayonet ring, 
stainless steel

Model / 
Case filling

KPCh    / without case filling
KPChG / with case filling

KPCh    / without case filling
KPChG / with case filling

Accuracy Class / 
Nominal case size

1.6    NCS 63 (2½") 1.6   NCS 100, 160, 250 (4", 6", 10")

Wetted material
– 1 copper alloy
– 3 stainless steel

– 1 copper alloy
– 3 stainless steel

Pressure ranges 0-25 mbar to 0-600 mbar 0-2.5 mbar to 0-600 mbar 

Data sheets
6211 6201

Advice: Please regard possible limitations for some nominal case sizes, details can be seen on the particular data sheets.     
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Square Gauges
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*bei 0-4000 bar aus 1.4404

ház Horganyzott acél robosztus műanyag
gyűrű keskeny elülső keret 

fekete
csavaros gyűrű 
PBTP (hőre lágyuló)

típus / háztöltés KPQS    / háztöltés nélkül KPPG     / háztöltés nélkül

különleges 
kivitelek

nyomásmentesítő hátlap,      

integrált hátsó perem,     

US-standard folyamat nyomásmérő

Pontossági osztály / 
névleges méret 1,6   NG 96x96, 144x144 1,6     NG 4½"

mért közeggel 
érintkező anyagok

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-acél

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-acél

mérési tartományok 0-2,5 mbar tól 0-600 mbar 0-25 mbar tól 0-600 mbar   

adatlapok 6500 6401

S
p

ec
iá

lis
Speciális nyomásmérő 
Special Pressure Gauges

Folyamat nyomásmérő 4½" 
Process Gauges 4½"

Case Steel galvanised Plastic robust

Ring Front narrow rim 
black

Screw ring
PBTP (thermoplastic)

Model / 
Case filling

KPQS    / without case filling KPPG     / without case filling

Special 
configuration

blow-out back, 
integrated back flange, 

US-Standard Process Gauge

Accuracy class / 
Nominal case size

1.6   NCS 96x96, 144x144 (3.8" x 3.8", 5.7 x 5.7") 1.6     NCS 4½"

Wetted material – 1 copper alloy
– 3 stainless steel

– 1 copper alloy
– 3 stainless steel

Pressure ranges 0-2.5 mbar and 0-600 mbar 0-25 mbar to 0-600 mbar   

Data sheets
6500 6401
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ház CrNi-acél
gyűrű bajonett gyűrű,

CrNi-acél
típus / háztöltés KPCh      / háztöltés nélkül 

KPChG   / háztöltéssel

különleges 
kivitel

e-Gauge®

2 kapcsoló kimenetek NPN 
kimenő jel 4-20 mA

pontossági osztály / 
névleges méret

1,6    NG 100, 160

mért közeggel 
érintkező anyagok

– 1 réz ötvözet
– 3 CrNi-acél

0-100 mbar-tól 0-600 mbar-ig   mérési tartomány 

adatlapok 6201.93

Elektromos tartozékok  
Electrical Accessory 

sp
ec

iá
lis e-Gauge®       

e-Gauge®

Case Stainless steel

Ring Bayonet ring,
stainless steel

Model / 
Case filling

KPCh      / without case filling
KPChG   / with case filling

Special
configuration

e-Gauge®

2 switching output NPN
output signal 4-20 mA

Accuracy class / 
Nominal case size

1.6    NCS 100, 160 (4", 6")

Wetted parts – 1 copper alloy
– 3 stainless steel

Pressure ranges 0-100 mbar to 0-600 mbar   

Data sheets
6201.93
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