
NÁVOD NA POUŽITÍ
  kapilárních manometrů

 Popis a způsob použitÍ
Kapilární manometry jsou určené pro všechny aplikace, kde místo měření 
není  totožné  s  místem  odečtu  hodnoty  tlaku.  Nejčastější  použití  je  pro 
bojlery, kotle, topné systémy a všechny aplikace, kde je zapotřebí měření 
tlaku.  Provedení  kulaté  průměru  37mm,  40mm,  52mm  nebo  čtvercové 
37x37mm  montážní-  42x42mm  včetně  límce,  45x45mm  montážní– 
48x48mm včetně límce.

Kapilární manometr je složen z tlakoměrného  systému a hlavice. Hlavice 
manometru  se  skládá  z  pouzdra  a  průzoru  z  umělé  hmoty  chránícími 
ukazovatel,  číselník se stupnicí  a pružný měřicí  člen. Měřící  systém je v 
hlavici ukončen pružným měřicím členem, který přenáší výchylku pružného 
měřicího členu na ukazovatel udávající hodnotu měřeného tlaku na stupnici 
vyznačené  na  číselníku.  Manometry je  možno  použít  k  měřemí  tlaku  v 
měřicím rozsahu 0-4bar, 0-6bar. Měřená hodnota tlaku nesmí překročit max. 
hodnotu  měřicího  rozsahu.  Manometr  je  možno použít  k  měření  tlaku  v 
jakékoliv poloze. Hlavice manometr může být umístěna do prostředí s max. 
teplotou 60°C.

 Montáž
Montáž manometru se provádí nasunutím hlavice do otvoru. Po připojení 
tlakoměrového systému ke zdroji  tlaku je manometr připraven k provozu. 
Připojení  se provádí  připojovacím čepem se závitem G1/4,  nebo M14x1 
upevňovacím klíčem č.14.

 Podmínky skladování
Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by 
mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S manometry je nutno 
zacházet šetrně a bez větších nárazů.
Zabalené manometry musí být uloženy v suché místnosti  s max. vlhkostí 
vzduchu 70% a teplotou -5°C až 50°C, bez náhlých tepelných změn.

 Likvidace
Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

 Možné drobné závady a jejich odstraňování
Závady kapilárních manometů odstranuje výhradně výrobce.

 Záruka
Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny 
uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného 
zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.
Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

− při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
− při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.jeho 

zákazníku.

 Záruční a pozáruční opravy
Záruční a pozáruční opravy zajištuje výrobce. Vadný manometr reklamujte u 
prodávajícího.  Reklamace  manometrů  je  uznána  v  případě,  kdy  jsou 
splněné podmínky a to :

− předložený záruční list reklamovaného manometru,
− faktura zaplaceného manometru,
− byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.

     
 


