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M100
Manometr z rurk¹ separuj¹c¹ i kurkiem

Opis
Manometr M 100 jest wysokiej klasy wska�nikiem lokalnym ci�nienia
o konstrukcji zgodnej z DIN 16005, opartej na rurce Bourdona.
Przeznaczony do pomiaru ci�nienia pary, instalowany powinien byæ
w komplecie z rurk¹ separuj¹c¹ z miêkkiej stali typu �O� lub �U� i
kurkiem mosiê¿nym.
�rednica Φ 100 zapewnia dobry odczyt nawet z du¿ej odleg³o�ci a
skala opisana jest w popularnych jednostkach bar m (0,1MPa) .

Przy³¹cza
manometr ==> kurek lub gniazdo gwintowane R3/8� mêski

kurek ==< manometr R3/8� damski

kurek ==< rurka R3/8� damski

rurka �O�/�U� ==> kurek R3/8� mêski

rurka �O�/�U� ==> proces R3/8� mêski

Parametry graniczne
Konstrukcja korpusu PN25

Maksymalna dopuszczalna temperatura  (TMA) 217°C

Maksymalne  ci�nienie pracy dla pary 21 bar m

Maksymalna dopuszczalna temperatura medium

baz stosowania rurki separujacej 60°C

Przyk³ad zamówienia
Manometr M100 z kurkiem i rurk¹ �O�, zakres 4 (0-10 bar m)

Zakresy ci�nieñ
zakres* bar m
1 0-1,6
2 0-4
3 0-6
4 0-10
5 0-16
6 0-21

*przy doborze radzimy kierowaæ siê zasad¹, i¿ ci�nienie mierzone,
nominalne, nie powinno przekraczaæ 75% dobranego zakresu.

Materia³y
manometr obudowa stal prasowana pokryta szar¹ emali¹

szk³o perspex

rurka sep. rurka ze stali miêkkiej BS 1387

kurek korpus mosi¹dz

r¹czka phenolic

R 3/8�
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Wymiary [mm], ciê¿ary

manometr ciê¿ar
A J K N

100 29 137 22 A/F 0.43 kg

rurka �O�              ciê¿ar
B F G M rurka kurek

321 35 80 116 0.94 kg 0.21kg

rurka �U�               ciê¿ar
C D E rurka kurek

167.5 61.5 136.5 0.59 kg 0.21 kg

Instalacja
Drogi Instalatorze, manometr jest instrumentem ze swej natury
precyzyjnym i delikatnym. Dlatego w trosce o jego niezawodno�æ
obchod� siê z nim ostro¿nie podczas instalacji.
Zalecamy wyposa¿enie ka¿dego manometru w kurek umo¿liwiaj¹cy
³atwe od³¹czenie manometru od instalacji technologicznej w celu np
rekalibracji czy choæby przegl¹du.
Manometr stosowany do pomiaru ci�nienia pary lub gor¹cych gazów
musi byæ wyposa¿ony w rurkê separuj¹c¹ i kurek.
Rurkê typu �U�  przed wkrêceniem manometru nape³nij wod¹.
Instalacja na otwartej przestrzeni grozi jak zwykle zamarzniêciem i w
konsekwencji uszkodzeniem ustroju pomiarowego. Tê mo¿liwo�æ
rozwa¿  i odpowiednio zareaguj.
Unikaj zabudowy manometru w miejscu nara¿onym na nadmiern¹
wibracjê lub uderzenia hydrauliczne.
Kurek ma dwa przy³¹cza typu �kielich gwintowany�, ka¿de z ró¿nym
typem gwintu rurowego. Od strony manometru przy³¹cze nosi znak
�G� i tam stosuj uszczelkê.
Dokrêcaj manometr ostro¿nie, bez �ciskania obudowy, u¿ywaj¹c
klucza p³askiego 22mm.

Serwis i rekalibracja
Manometr nie posiada czê�ci zamiennych. Serwis oznacza okresowe
czyszczenie szk³a ale bez u¿ycia rozpuszczalników, które mog³yby
zmatowiæ szk³o typu plexi.
Rekalibracja polega na wyjêciu szk³a przez odpowiedni¹ operacjê
(podwa¿enie) wykonan¹ cienkim wkrêtakiem. Nastêpnie delikatnie
zmieniasz po³o¿enie wskazówki przez zdjêcie jej z o�ki i za³o¿enie z
powrotem w po¿¹danym po³o¿eniu. Po za³o¿eniu szk³a manometr
jest gotowy do pracy. Mo¿esz go wkrêciæ w odpowiednie gniazdo.
Porz¹dnie wykonany z doskona³ych materia³ów, dzia³a latami,
naprawdê niezawodnie !
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