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Manometre de precizie şi manometre digitale    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 8751: conectare radială 
Tip 8771: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷1600bari, 
presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±0.6%, opţional ±0.25% sau ±0.1%; 
Material carcasă : oţel; 
Conectare la proces : G1/2B sau M20x1.5, opţional alt tip; 
Niplu : alamă < 1000bari, inox > 1000bari; 
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, 
                                 tub Bourdon inox > 40bari; 
Protecţie: IP54; 
Temperaturi de operare: -20÷80°C; 
Utilizare pentru verificări metrologice; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tip 8761: conectare radială 
Tip 8781: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷1600bari, 
presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±0.6%, opţional ±0.25% sau ±0.1%; 
Material carcasă : inox; 
Conectare la proces : G1/2B sau M20x1.5, opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element de măsură:tub elicoidal inox; 
Protecţie: IP54; 
Temperaturi de operare: -20÷80°C; 
Utilizare pentru verificări metrologice; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 3321: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø80mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷2bari până 
la 0÷700bari, presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±0.5%; 
Material carcasă : inox; 
Conectare la proces : G1/4B, 1/4NPT, 
opţional alt tip la cerere; 
Niplu : inox; 
Display: 4 digiţi 7 segmente, 
              bar-graph; 
Disponibil cu parolă de protecţie; 
Opţional cu capac de protecţie; 
Rată de conversie: 5/sec.; 
Alimentare : 2x1.5Vcc;  
Protecţie: IP65; 
Temperaturi de operare: -20÷85°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide, unde se cere precizie ridicată; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 3322: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø80mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷2bari până la 
0÷700bari, presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±0.5%; 
Material carcasă : inox; 
Conectare la proces : G1/4B, 1/4NPT, 
rotabil (300°), op ţional alt tip la cerere; 
Niplu : inox; 
Display: 5 digiţi 7/14 segmente, 
              bar-graph; 
Disponibil cu parolă de protecţie; 
Programare parametri ; 
Opţional cu capac de protecţie; 
Rată de conversie: 5/sec.; 
Funcţie de iluminare; 
Alimentare : 2x1.5Vcc;  
Protecţie: IP65; 
Temperaturi de operare: -20÷85°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide, unde se cere precizie ridicată; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 3322: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷60mbari 
până la 0÷600bari, -1÷0bari, 
presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±0.5%, opţional ±0.1%; 
Material carcasă : inox; 
Conectare la proces :G1/4A, M20x1.5A, 
opţional alt tip la cerere; 
Niplu : inox; 
Display: 1 afişaje 4 digiţi 7 segmente; 
Opţional display cu LED-uri; 
Ieşire: 4÷20mA: 3 fire,0÷20mA: 3 fire, 
           0÷2; 5; 10V: 3 fire 
Disponibil cu contacte; 
Opţional cu capac de protecţie; 
Alimentare : 15÷36Vcc;  
Protecţie: IP65; 
Temperaturi de operare: 0÷60°C, 
opţional -30÷70°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide, unde se cere precizie ridicată; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 
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