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Manometre cu element de măsurare tip capsulă   
  
   

 
 
 
 
 
 

 
Tip 5531: conectare radială 
Tip 5541: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø63mm; 
Domeniu de măsură: 0÷25mbari până 
la 0÷600mbari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/4B, opţional alt tip; 
Niplu : alamă; 
Cu umplere glicerină de la 160mbari; 
Protecţie : IP43; 
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide neagresive;  
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tip 6080: conectare radială 
Tip 6081: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø63mm; 
Domeniu de măsură: 0÷40mbari până 
la 0÷600mbari, valori pozitive/negative; 
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/4B, opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Protecţie : IP54; 
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide neagresive;  
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tip 5631: conectare radială 
Tip 5641: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsură: 0÷4mbari până la 
0÷600mbari, valori pozitive/negative; 
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/4B sau M20x1.5, 
opţional alt tip la cerere; 
Niplu : alamă; 
Cu umplere glicerină de la 160mbari; 
Protecţie : IP54; 
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide neagresive;  
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

   
 
 
 
  
 
 
 

 
Tip 6086: conectare radială 
Tip 6087: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsură: 0÷25mbari până 
la 0÷600mbari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Protecţie : IP54; 
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide neagresive;  
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tip 5651: conectare radială 
Tip 5661: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsură: 0÷2.5mbari până 
la 0÷600mbari, valori pozitive/negative; 
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±0.6%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B sau M20x1.5, 
opţional alt tip la cerere; 
Niplu : alamă; 
Cu umplere glicerină de la 160mbari; 
Protecţie : IP54; 
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide neagresive;  
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 6088: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsură: 0÷25mbari până 
la 0÷600mbari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Protecţie : IP54; 
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide neagresive;  
Se pot livra cu membrane de separaţie; 
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