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Manometre uzuale cu tub Bourdon din bronz   
 

  
 
 
             
 
 
 
 
 
Tip 4101: conectare radială 
Tip 4151: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø40mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până 
la 0÷400bari, presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±2.5%; 
Material carcasă : oţel, opţional inox; 
Conectare la proces : G1/4 cu reductor 
G1/8 fără reductor, opţional M12x1.5; 
Niplu : alamă; 
Temperaturi de operare: -40÷60°C 
opţional până la 200°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 4201: conectare radială 
Tip 4251: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø50mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până 
la 0÷400bari, presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±2.5%; 
Material carcasă : oţel, opţional inox; 
Conectare la proces : G1/4 cu reductor 
G1/8 fără reductor, opţional M12x1.5; 
Niplu : alamă; 
Temperaturi de operare: -40÷60°C 
opţional până la 200°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 4301: conectare radială 
Tip 4351: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø63mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până 
la 0÷400bari, presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6%; 
Material carcasă : oţel, opţional inox; 
Conectare la proces : G1/4, opţional 
M12x1.5; 
Niplu : alamă; 
Temperaturi de operare: -40÷60°C 
opţional până la 200°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 4881: conectare radială 
Tip 4421: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø80mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până 
la 0÷600bari, presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6% opţional ±1.0%; 
Material carcasă : oţel; 
Conectare la proces : G1/2B, opţional 
alt tip la cerere; 
Niplu : alamă; 
Temperaturi de operare: -40÷60°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 4451: conectare radială 
Tip 4461: conectare axială 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până 
la 0÷600bari, presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6% opţional ±1.0%; 
Material carcasă : oţel; 
Conectare la proces : G1/2B→ 4451, 
G1/4B→4461, opţional alt tip la cerere; 
Niplu : alamă; 
Temperaturi de operare: -40÷60°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 4951: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până 
la 0÷1600bari,presiuni pozitive/negative 
Acurateţe : ±1.6% sau ±1.0%; 
Material carcasă : oţel; 
Conectare la proces : G1/2B sau 
M12x1.5; 
Niplu: alamă < 1000bari şi 
inox > 1000bari ; 
Temperaturi de operare: -20÷80°C, 
opţional până la 130°C; 
Protecţie: IP43  
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; 
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