
OBLASTI POUŽITÍ:

• energetika
• petrochemický prùmysl

• potravináøský prùmysl
• farmaceutický prùmysl

Mìøený tlak pùsobí pøes membránu na 
pracovní kapalinu, která vyplòuje prostor 
za membránou a pøenáší tlak do mìøícího 
ústrojí snímaèe nebo tlakomìru. Pøenos 
tlaku zabezpeèuje olej, kterým je 
manometr naplnìný. Membrána, která je 
pøipevnìná mezi horní a dolní pøírubou, 
oddìluje pøívod mìøeného média od 
mìøícího pøístroje a pøenáší tlak mìøené 
látky do náplnì použitého manometru. 
Pokud není  uvedeno j inak,  jsou 
membrány zhotoveny z korozivzdorné 
oceli. Dále je možno membrány vyrobit v 
následujících provedeních: ocelová 
poolovìná, teflonová, nerezová, støíkaná 
epox. lakem, PTFE, Hestelloy, Monel, 
Nickel, Tantan, Titan, postøíbøená.
Pøíruby: litinová, litinová poolovìná, 
l i t inová  pogumovaná,  nerezová,  
mo sazn á ,  o ce lová  p o gu movan á .   
Oddìlovací membrány jsou vhodné pro 
všechny manometry v prùmìrech 63, 100 
a 160mm.

ODDÌLOVACÍ 
MEMBRÁNY 

 

• Thermis, spol. s r.o. • Mateøí 14 • 
• 614 00 Brno • Czech Republic •

• (+420) 545 226 177-184 • 
• info@thermis.cz • www.thermis.cz •

E.6.

Oddìlovací membrány se používají pøi 
mìøení tlaku v tìch pøípadech, kdy je 
nepøípustné, aby mìøená látka pøišla do 
kontaktu s mìøícím ústrojím snímaèe nebo 
tlakomìru. Oddìlovací membrány umožòují 
mìøení tlaku chemických látek, které pùsobí 
korozivnì na materiál mìøícího prvku 
manometru. Základním pøedpokladem pro 
dlouhodobý a spolehlivý provoz je dokonalé 
utìsnìní prostoru vyplnìného pracovní 
kapal inou. Proto jsou nejvhodnìjší  
oddìlovaèe s kovovou membránou, která je k 
tìlesu oddìlovaèe pøivaøená. Použité 
konstrukèní prvky a jejich spojení musí 
splòovat podmínky vakuové tìsnosti.
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Typ 41.. (DN) a) sešroubovaný

b) sešroubovaný s pøivaøenou membránou

Oddìlovací membrána sešroubovaná je navržena k oddìlení snímacího elementu a 
mìøícího pøístroje od pùsobení tekutin, které mohou být korozní, lepkavé, mít vìtší 
hustotu nebo vysokou teplotu. Tato membrána je vhodná pro tlak od -1 do 25 bar. 
Umožòuje využít vlastností velké membrány pøi malých pøipojovacích rozmìrech 
pøipojení: G1/2, M20x1,5, NPT1/2 (jiné dle dohody). Oddìlovaè je možné rozebrat a 
vyèistit jeho vnitøní prostor. Pro mìøení tlaku agresivních chemikálií lze použít membrány z 
tantalu nebo s ochrannou fólií PTFE; spodní díl lze zhotovit z odolného plastu nebo opatøit 
vhodnou výstelkou.

Oddìlovací membrána sešroubovaná je navržena k oddìlení snímacího elementu 
mìøícího pøístroje od pùsobení mìøeného média, které mùže být korozní, vysokoviskozní 
èi jinak agresivní. Membrána je k vrchnímu dílu pøivaøena svárem tantal-nerez. Toto 
provedení umožòuje jednoduché èištìní systému. Pøivaøená membrána je vhodná pro tlak 
od -1 do 400bar.

Oddìlovací membrána pøírubová je navržena k oddìlení snímacího elementu mìøícího 
pøístroje od pùsobení mìøeného média, které mùže být korozní, vysokoviskozní èi jinak 
agresivní a to procesním pøírubovým pøípojem dle DIN 2501, EN 1092-1,  ANSI B16,5 
nebo pøírubou dle individuálních požadavku

Typ 55.. (DN): pøírubový

Typ 53.. (DN): clamp
Oddìlovací membrána je pøivaøena do konstrukce. Nejèastìjší použití v potravináøském, 
nápojovém, vodním prùmyslu a dalších, kde jsou zpøísnìné hygienické normy. Pøipojení 
rychlospojem s upevòovacím tømenem rozmìry DN: 25, 32, 40, 50, 65 (DN 25, 32 a 40 mají 
shodné vnìjší rozmìry). Rychlospoje umožòují snadnou demontáž pøi èištìní.

Typ 34.. (DN): papírenský

Pøipojení pomocí pøevleèné (popø. pevné) pøíruby. Tìlo oddìlovaèe s krátkým tubusem. 
Prùmìr membrány 48 až 59mm.
Je obvyklý v papírenském prùmyslu. Aby bylo možné použít velkou membránu a zachovat 
menší zástavbové rozmìry, jsou rozmìry pøíruby voleny odlišnì od normalizovaných.

Oddìlovací membrána je pøivaøená do konstrukce. Nejèastìjší použití v potravináøském, 
nápojovém, vodním prùmyslu a dalších, kde jsou zpøísnìné hygienické normy. Pøipojení 
rychlospojem s pøevleènou maticí dle DIN 11851. Kuželové hrdlo (zvl. provedení: závitové 
hrdlo). Rozmìry DN: 25, 32, 40, 50.

Typ 32.. (DN): potravináøský



  E.6.

• Thermis, spol. s r.o. • Mateøí 14 • 
• 614 00 Brno • Czech Republic •

• (+420) 545 226 177-184 • 
• info@thermis.cz • www.thermis.cz •

ODDÌLOVACÍ MEMBRÁNY

Typ 56.. (DN): s chladícím nástavcem
Membránové oddìlovaèe se m.j. používají pro mìøení tlaku horkých látek nebo tavenin, 
které by uvnitø manometru nebo pøevodníku ztuhnuly. Mìøený tlak se pøenáší pracovní 
kapalinou pøes kapiláru ochlazovanou vnìjším prostøedím. Chladicí nástavec zabraòuje 
ohøívání tlakomìru nebo pøevodníku. Po naplnìní vysokoteplotním olejem umožòuje 
chladící nástavec mìøit tlak médií o teplotì do 400°C.

Slouží nejèastìji k mìøení hladiny v uzavøených nádobách, k mìøení hustoty kapalin a k 
mìøení prùtoku. Vlastní oddìlovaè bývá obvykle pøírubový nebo sendvièový. Lze použít i 
jiných typù s membránou o prùmìru minimálnì 48mm. Z dùvodu vyvážení teplotní chyby 
je vhodné, aby obì kapiláry byly stejnì dlouhé a v zásadì co nejkratší; délka kapilár 
obvykle bývá do 6m.

Typ 57.. (DN): s pohyblivou kapilárou

Oddìlovaè využívá vlastností velké membrány pøi zástavbì do potrubí menší svìtlosti; díky 
speciální konstrukci je pøitom dodržena dokonalá sanitovatelnost bez demontáže 
oddìlovaèe, nebo� membrána se spolehlivì oplachuje kapalinou protékající v potrubí. 
Utìsnìní víka splòuje pøísné hygienické požadavky.

Ostatní: Typ 58.. (DN)

Typ 43.. (DN): závitový èep
Oddìlovací membrána typ 43 je navržena k oddìlení snímacího elementu mìøícího 
pøístroje od pùsobení mìøeného média, které mùže být korozní, vysokoviskozní èi jinak 
agresivní. Jedná se o univerzální oddìlovací membránu s širokým spektrem využití díky 
univerzálnímu pøípoji s G - závitem. Vhodná pro vysoké tlaky až 60 MPa

 

Typ 45.. (DN): svaøený
Oddìlovací membrána svaøovaná je navržena k oddìlení snímacího elementu a tlakového 
pøístroje od pùsobení tekutin, které mohou být korozní, lepkavé, mít vìtší hustotu nebo 
vysokou teplotu. Tato membrána je vhodná pro tlak od 0 do 600 bar. Obvykle se používá k 
úèinnému tlumení tlakových rázù, protože umožòuje použít velmi úzkého škrticího 
prùøezu bez nebezpeèí ucpávání. Pøipojení: G1/2, M20x1,5, G1/4, M12x1,5 dle DIN 16288. 
Prùmìr tìlesa: 40, 50, 60mm. Velikost membrány odpovídá prùmìru tìlesa. Materiál: 
nerez (po dohodì Monel, nikl aj.)


