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Manometre de uz industrial cu grad înalt de execu ţie    
  

  
 
             
 
 
 
 

 
Tip 5331: conectare radial ă 
Tip 5341: conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bari până 
la 0÷1600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.0%, opţional ±0.6%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari; 
Element de măsură: tub Bourdon 
bronz < 40bari, inox > 40bari; 
Temperaturi de operare: -25÷60°C 
opţional până la 130°C sau 200°C; 
Utilizare în domeniul industrial unde se 
cere precizie ridicată la măsurare,stabi- 
litate pe termen lung, reproductibilitate;  
Se pot livra cu membrane de separaţie;  

  
    
 
 
 
 
 

 
Tip 5301: conectare radial ă 
Tip 5311: conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bari până 
la 0÷1600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.0%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari; 
Element de măsură: tub Bourdon 
bronz < 40bari, inox > 40bari; 
Protecţie: IP54;  
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
opţional până la 130°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide cu vâscozitate scăzută care nu 
sunt corozive sau au efect de 
cristalizare asupra aliajelor din cupru; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 

  
 
 

Tip 4531: conectare radial ă 
Tip 4541: conectare axial ă 
Manometre cu glicerină, pentru vibraţii; 
Diametru carcasă : Ø63mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 
0÷1000bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/4B, opţional alt tip; 
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari; 
Element de măsură: tub Bourdon 
bronz < 40bari, inox > 40bari; 
Protecţie: IP65;  
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
opţional până la 130°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide care nu sunt corozive asupra 
aliajelor din cupru; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip 7781: conectare radial ă 
Tip 7791: conectare axial ă 
Manometre cu glicerină, pentru vibraţii; 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până 
la 0÷1600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.0%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari; 
Element de măsură: tub Bourdon 
bronz < 40bari, inox > 40bari; 
Protecţie: IP65;  
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
opţional până la 130°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide care nu sunt corozive asupra 
aliajelor din cupru, la vibraţii mecanice; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
            
 
 

 
 
Tip 7801: conectare radial ă 
Tip 7811: conectare axial ă 
Manometre cu glicerină, pentru vibraţii; 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până 
la 0÷1600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.0%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari; 
Element de măsură: tub Bourdon 
bronz < 40bari, inox > 40bari; 
Protecţie: IP65;  
Temperaturi de operare: -25÷80°C 
opţional până la 130°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide care nu sunt corozive asupra 
aliajelor din cupru, la vibraţii mecanice; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tip 6010: conectare radial ă 
Tip 6011: conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø40mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 
0÷600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6%, ±2.5%; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/8B sau 1/8”NPT, 
opţional alt tip la cerere; 
Niplu : inox; 
Element de măsură: tub Bourdon inox; 
Protecţie: IP65; 
Posibilitate umplere cu glicerină;  
Temperaturi de operare: -25÷200°C, 
umplut cu glicerină până la 100°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive, cu impulsuri de 
presiuni, sau medii cu vibraţii; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 
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Tip 6020: conectare radial ă 
Tip 6021: conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø50mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 
0÷600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6%, ±2.5%→0÷600bari; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/4B , opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element de măsură: tub Bourdon inox; 
Protecţie: IP65; 
Posibilitate umplere cu glicerină;  
Temperaturi de operare: -25÷200°C, 
umplut cu glicerină până la 100°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive, cu impulsuri de 
presiuni, sau medii cu vibraţii ; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tip 6030/6032/6035:conectare radial ă 
Tip 6031/6033/6036: conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø63mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 
0÷1000bari, 1÷40bari numai pentru 
6035/6036, valori pozitive/negative 
Acurateţe:±1.6%,±2.5%→600÷1000bar; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/4B , opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element de măsură: tub Bourdon 
bronz < 40bari, inox > 40bari; 
Protecţie: IP65→6032/6033/6035/6036, 
IP54 restu; Umplere cu glicerină pentru 
6032/6033/6035/6036;  
Temperaturi de operare: -25÷100°C, 
opţional  până la 300°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide care nu sunt corozive asupra 
aliajelor din cupru, sau medii cu vibraţii; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tip 6324/6325:conectare radial ă 
Tip 6328/6329: conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până 
la 0÷1600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe:±1.0%;; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B sau M20x1.5 , 
opţional alt tip la cerere; 
Niplu : inox; 
Element de măsură: tub Bourdo inox 
până la 40bari, tub elicoidal inox peste; 
Protecţie: IP65→6325/6329, IP54 restu; 
Umplere cu glicerină sau ulei siliconic 
pentru 6325/6329;  
Temperaturi de operare: -25÷100°C, 
opţional  până la 300°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive, sau medii cu vibraţii; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

   

    
Tip 6315/6316:conectare radial ă 
Tip 6317/6318: conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până 
la 0÷1600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe:±1.0%;; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element de măsură: tub Bourdo inox 
până la 40bari, tub elicoidal inox peste; 
Protecţie: IP65→6316/6318,IP54 restu; 
Umplere cu glicerină  6316/6318;  
Temperaturi de operare: -25÷100°C, 
opţional  până la 300°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive, sau medii cu vibraţii; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
 
 
 

 
 

Tip 6512/6513:conectare radial ă  
Tip 6505/6506: conectare axial ă 
Diametre :           Ø63mm→6505/6506 
                            Ø100mm→6512/6513 
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 
0÷1000bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe:±1.6%→Ø63, ±1.0%→Ø100; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/4B→Ø63mm, 
G1/2B→Ø100mm,opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element de măsură: tub Bourdo inox 
până la 60bari, tub elicoidal inox peste; 
Protecţie: IP65→6506/6513,IP54 restu; 
Umplere cu glicerină  6506/6513;  
Temperaturi de operare: -25÷100°C, 
opţional  până la 200°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive în condiţii de maximă 
siguranţă, sau medii cu vibraţii; 
Se pot livra cu membrane de separaţie; 

 
 
Tip 6515/6516:conectare radial ă 
Fără conectare axial ă 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până 
la 0÷1600bari, valori pozitive/negative 
Acurateţe:±1.0%;; 
Material carcasă : inox; 
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip; 
Niplu : inox; 
Element de măsură: tub Bourdo inox 
până la 40bari, tub elicoidal inox peste; 
Protecţie: IP65→6516, IP54 restu; 
Umplere cu glicerină  6516;  
Temperaturi de operare: -25÷100°C, 
opţional  până la 300°C; 
Utilizare pentru medii gazoase sau 
lichide corozive în condiţii de maximă 
siguranţă, sau medii cu vibraţii; 
Se pot livra cu membrane de separaţie 

 


