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Manometre cu contact  simple şi cu diafragm ă  
 

• Manometre simple f ără diafragm ă 
   

 
 
 
 
 

Tip 6001/7911: Ø100mm con. radial ă  
Tip 6011/8011: Ø100mm con. axial ă 
Tip 6211/8111: Ø160mm con. radial ă  
Tip 6411/8211: Ø160mm con. axial ă 
Domeniu : 0÷1bar până la 0÷1000bari, 
presiuni pozitive/negative; 
Acurateţe:±1.6%≤1.6bar/±1.0>1.6bar; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip; 
Niplu :alamă<1000bari, inox în rest; 
Element măsură: tub Bourdon bronz  
< 40bari, inox peste 40bari; 
De la 1bar:2 contacte magnetice şi 2 
contacte inductive pentru alarmă ; 
De la 1,6bar:2 contacte magnetice şi 3 
contacte inductive pentru alarmă ; 
De la 4 bar: 4 contacte magnetice ; 
Protecţie:IP54→6001/6011/6211/6411 
în rest IP65; 
Conexiune electrică: PG 13.5; 
Umplere ulei →7911/8011/8111/8211; 
Opţional alte dotări electrice; 
Temperaturi de operare: -20÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive, în aplicaţii de control;  
Se pot livra cu mebrană de separaţie; 

 
 
 
 
 

 
Tip 3512/3612: Ø100mm con.radial ă 
Tip 3712/3812: Ø100mm con.axial ă 
Tip 3912/4012: Ø160mm con. radial ă  
Tip 4112/4212: Ø160mm con. axial ă 
Domeniu : 0÷1bar până la 0÷1600bari, 
presiuni pozitive/negative; 
Acurateţe:±1.6%≤1.6bar/±1.0>1.6bar; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element măsură: tub Bourdon inox  
< 40bari, tub elicoidal inox>60bari; 
De la 1bar:2 contacte magnetice şi 2 
contacte inductive pentru alarmă ; 
De la 1,6bar:2 contacte magnetice şi 3 
contacte inductive pentru alarmă ; 
De la 4 bar: 4 contacte magnetice ; 
Protecţie:IP54→3512/3712/3912/4112 
în rest IP65; 
Conexiune electrică: PG 13.5; 
Umplere ulei→3612/3812/4012/4212; 
Opţional alte dotări electrice; 
Temperaturi de operare: -20÷80°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive, în aplicaţii de control;  
Se pot livra cu mebrană de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
Tip 6850/6851: conectare radial ă 
Fără conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu : 0÷1.6bari până la 0÷100bari 
presiuni pozitive/negative; 
Acurateţe: ±1.0; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element măsură: tub Bourdon inox; 
4÷20mA→2 fire, sau 0÷20mA→3 fire;  
Protecţie:IP54→6850, IP65→6851; 
Conexiune electrică: PG 13.5; 
Alimentare : 10÷30Vcc; 
Timp de răspuns : ~50ms; 
Umplere ulei siliconic→6851; 
Temperaturi de operare: -20÷100°C 
Utilizare pentru medii gazoase sau  
lichide corozive, în aplicaţii de control;  
Se pot livra cu mebrană de separaţie; 

 
• Manometre cu diafragm ă 

  

  
Tip 6511/8311/4312/4412: Ø100mm   
Tip 6611/8411/4512/4612: Ø160mm  
Material carcasă : inox; 
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element presiune: element elastic inox; 
 
 

 
 
Domeniu de măsură: 
0÷25/0÷250mbar pentru flanşă Ø160mm:6511/8311/6611/8411 
0÷16/0÷250mbar pentru flanşă Ø160mm:4312/4412/4512/4612 
0÷0,4/0÷40bar pentru flanşă Ø100mm, presiuni negative/pozitive; 
Acurateţe : ±1.6%, ±2,5%→0÷25/0÷100mbar; 
Contact magnetic : 1÷4 contacte; 
Contact inductiv :   1÷3 contacte ; 
Protecţie : IP 54: 6511/4312/6611/4512 
                 IP 65: 8311/4412/8411/4612 
Temperaturi de operare: -20÷100°C 
Umplere ulei: 8311/4412/8411/4612; 
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