
Model: 736

Manometr przemysłowy 100/150 mm

Seria  manometrów  736  została  zaprojektowana  do
spełnienia  wysokich wymagań przemysłu przetwórczego,
jak  również  szerokiego  zakresu  innych  rozwiązań
przemysłowych.

Model  736  łączy  w  sobie  wysoką  jakość  w  przystępnej
cenie,  pozwalając  na  wykorzystanie  manometru  w
środowiskach  korozyjnych  jak  i  w  ogólnych
zastosowaniach inżynierskich.

Standardowo elementy ciśnieniowe wykonane są ze stali
nierdzewnej  typu 316,  które mieszczą się w wypełnianej
płynem  obudowie  ze  stali  nierdzewnej  1.4401.
Standardowe dostępna jest skala podwójna o jednostkach
bar  oraz  psi,  inne  skale  na  indywidualne  zapytania.
Opcjonalnie  elementy  ciśnieniowe  oraz  obudowa  mogą
być wykonane ze stali nierdzewnej 316L

Model 736 dostępny jest z przyłączem dolnym lub tylnym
oraz kołnierzem przednim lub tylnym, inne rozwiązania na
indywidualne zapytania. Ponadto firma Budenberg oferuje
pełen  asortyment  akcesoriów  montażowych:  syfony,
tłumiki,  ograniczniki,  kolektory,  separatory  membranowe,
redukcje czy uszczelki

Zastosowanie:
Przemysł naftowo-gazowy
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł wodno-ściekowy
Przemysł chłodniczy

Wymiary
100 mm, 150mm

Mocowanie
Bezpośrednie, Naścienne, Podtynkowe

Obudowa i Ramka
Jednoczęściowa  obudowa  w  wykonaniu  „open-front”  ze
stali nierdzewnej 316 z wtyczką bezpieczeństwa na górze
urządzenia.
Ramka wykonana z polerowanej  stali  nierdzewnej  316 z
bagnetowym mechanizmem blokującym.
Obudowa i element w ze stali nierdzewnej 316L (opcja)

Skala
0 … 1 do 0 … 1600 bar
Inne równoważne jednostki ciśnienia/podciśnienia (opcja)

Element ciśnieniowy
≤80 Bar – Rurka Bourdon ze stali nierdzewnej 316 
≥81 Bar – Spirala ze stali nierdzewnej 316 
Obudowa  i  element  ciśnieniowy  w  ze  stali  nierdzewnej
316L (opcja)

Nadciśnienie
Dopuszczalne nadciśnienie do 130% FSD
150% FSD (opcja)

Przyłącze procesowe
1/4” NPT 
1/8” BSP, 1/4" BSP (opcja)

Klasa dokładności
KL: 1.0% FSD wg EN837-1

Temperatura
Pracy: -40 … +60 ºC
Przechowywania: -40 … +100 ºC
Inne na zapytanie (opcja)

Współczynnik temperaturowy
+/- 0.4% / 10 °C

Tarcza
Białe anodowane aluminium oznaczony na czarno
Podwójna skala bar/psi
Inne skale (opcja)

Wskazówka
Czarna aluminiowa wskazówka

Mechanizm
Stal nierdzewna 304 

Wypełnienie
Obudowa  może  być  wypełniona  gliceryną  lub  olejem
silikonowym lub wypełniona na miejscu

Szyba
Wzmocnione, bezpieczne szkło

Warunki środowiskowe
IP67 wg normy EN 60529

Spójność pomiarowa
Wszystkie urządzenia są wzorcowane indywidualnie
Deklaracja zgodności

Normy
Wszystkie jednostki produkowane są zgodnie z normą EN
837-1
Konstrukcja obejmuje normę PED

Instrukcja montażu
Zgodnie z normą EN 837-2



Wymiary Model: 736

Połączenie bezpośrednie (dolne) Połączenie kołnierzowe (dolne)

Typ A B C D Otwór PCD Masa
63mm bezpośrednie (dolne) 34mm 65mm 65mm 86mm 3.6mm 72-75mm 170g
63mm kołnierzowe (dolne) 37mm 65mm 65mm 86mm 3.6mm 72-75mm 170g
63mm bezpośrednie (tylne) 27mm 65mm 65mm 86mm 3.6mm 72-75mm 170g
63mm kołnierzowe (tylne) 27mm 65mm 65mm 86mm 3.6mm 72-75mm 170g

Zakres pomiarowy
0 - 1.0 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4.0 bar
0 - 6.0 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
0 - 40 bar
0 - 60 bar
0 - 100 bar
0 - 160 bar
0 - 250 bar
0 - 400 bar
0 - 600 bar

0 - 1000 bar
0 - 1600 bar

Wyposażenie standardowe:

 Manometr 736
 Deklaracja zgodności

Akcesoria dodatkowe:

 Zewnętrznie regulowany tłumik
 Syfony i U-rurki
 Zawory zabezpieczające nadciśnienia
 Adaptery obrotowe
 Zawory igłowe
 Zawory kulkowe
 Kolektory blokowe i odpowietrzający
 Separatory membranowe

 Uszczelki


