B.1.20.
MANOMETR
DVOJITÝ
13352/13353
prùmìry 100, 160mm
spodní pøípoj

POPIS:
• pouzdro nerezové 17 240/1.4301
• prùzor sklo
• pøípoj 2x spodní
• zadní/pøední pøíruba
• mìøící mechanismus CuZn a slitiny mìdi
OBLAST POUŽITÍ:
• topenáøství
• vzduchotechnika
• potravináøský prùmysl
• energetika
TECHNICKÉ PARAMETRY:
• prùmìr: 100, 160mm
• mìøící rozsahy: 0-60, 100, 160, 250, 400, 600kPa
0-1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100MPa
-0,1+2,4; -0,1+1,5; -0,1+0,9MPa
-100+500, -100+300, -100+150, -100- 0kPa
• pøipojovací závity: M20x1,5 (G1/2)
• tøída pøesnosti: 1,6%
• provedení: manometr, manovakuometr, vakuometr
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SPECIFIKACE:
Manometry dvojité (diferenèní)
13352/13353 jsou vyrobeny v
souladu s normou EN837-1.
Nejèastìji se používají pro mìøení
tlaku kapalin, par a plynù, které
nepùsobí korozivnì na slitiny mìdi.
Dvojité manometry se používají
pøedevším tam, kde je zapotøebí
mìøit hodnotu dvou statických tlakù
nebo diferenèní tlak mezi dvìma
statickými tlaky. Jedná se o jeden
zdroj mìøení tlaku, kdy na jednom
ciferníku jsou zobrazeny namìøené
hodnoty. Na hlavní stupnice jsou
zobrazeny hodnoty dvou statických
tlakù a na pomocné stupnici lze
odeèíst rozdíl obou statických tlakù.
Teplota okolí je -20 až 60°C, teplota
média Tmax 60°C. Další možnosti
provedení dle individuálního
požadavku - speciální provedení
stupnice, pøipojovací závity, spínací
kontakty, zadní a pøední pøíruba atd.

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

B.1.20.
Oznaèení
Prùmìr
Provedení
Tøída pøesnosti
Rozsahy
Nejpøesnejší mìøení
Pouzdro
Kroužek
Prùzor
Ciferník
Ruèièka
Základ strojku
Péro
Pøípoj/ Poloha
Závit
Teplota média
Teplota okolí
Závislost mìøení
na teplotì

13352
100mm

13353
160mm

spodní pøípoj
1,6%
0-60kPa…0-100MPa, podtlak i pøetlak
stálý tlak - 3/4 celého rozsahu, kolísavý tlak - 2/3 celého rozsahu
nerez 17 240/1.4301
nerez 17 240/1.4301- bajonet
sklo
bílý Al plech s èern?m popisem dle DIN 16 099
Al plech dle DIN 16 099
CuZn - slitina
Cu - slitina
CuZn - slitina, 2x spodní pøímý
2x M20x1,5 (G1/2)
Tmax 60°C
Tmin –20°C, Tmax 60°C
0,3%/10K pøi odchylce od normální teploty 20°C

Hmotnost cca.

1,0kg

1,6kg
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