B.1.5.
TERMOMANOMETR
3081/ 3082

prùmìr 80mm
spodní a zadní pøípoj

POPIS:
• pouzdro ocel
• prùzor plast
• pøípoje 3081 (spodní), 3082 (zadní) CuZn a slitiny mìdi
• mìøící mechanismus CuZn a slitiny mìdi
• vèetnì uzavíracího ventilu G1/2
OBLAST POUŽITÍ:
• topenáøství a sanitární technika
• tepelné hospodáøství, energetika
• ostatní provozy bez vysokých technických nárokù
TECHNICKÉ PARAMETRY:
• prùmìr: 80mm (63mm)
• tepelné rozsahy: 0-120°C (0-150°C)
• tlakové rozsahy: 0-4, 6, 10, 16bar
• pøipojovací závit: G1/2
• tøída pøesnosti: manometr 1,6%; teplomìr 2,5%
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SPECIFIKACE:
Termomanometry 3081/3082 jsou
vyrobeny v souladu s normou
EN837-1. Slouží k souèasnému
mìøení teploty a tlaku.
Pøístroje jsou opatøeny
automatickým uzavíracím ventilem,
èímž je možná výmìna pøístroje bez
nutností vypouštìní topného
systému.
Provedení v prùmìru 80mm, možné
dodat také v prùmìru 63mm. Další
možnosti provedení dle
individuálního požadavku - speciální
provedení stupnice, pøipojovací
závity, zadní a pøední pøíruba, ruèièka
max. tlaku atd.

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

B.1.5.
Oznaèení
Prùmìr
Provedení
Tøída pøesnosti

3081
80mm
spodní pøípoj

3082
80mm
zadní pøípoj

manometr 1,6%; teplomìr 2,5%
0-120, 150°C; 0-4, 6, 10, 16bar
stálý tlak - 3/4 celého rozsahu, kolísavý tlak - 2/3 celého rozsahu
èerný plech
CrNi plech
plast
bílý Al plech s èerným popisem dle DIN EN 837
Al plech dle DIN 16 099
CuZn - slitina
Cu - slitina
CuZn - slitina
Tmin -20°C, Tmax 120°C
Tmin -20°C, Tmax 120°C
0,3%/10K pøi odchylce od normální teploty 20°C

Rozsah mìøení
Nejpøesnejší mìøení
Pouzdro
Kroužek
Prùzor
Ciferník
Ruèièka
Základ strojku
Péro
Pøípoj
Teplota média
Teplota okolí
Závislost mìøení
na teplotì
Hmotnost cca.

0,3kg

• 3081 - spodní pøípoj

0,3kg

• 3082 - zadní pøípoj
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