MANOM E T R O
APLICACÕES :
Os manómetros de tubo Bourdon são destinados à medidas de precisão numa larga
gama de aplicações industriais e de laboratórios.
O principio de funcionamento é simples :
Um tubo de Bourdon deforma-se em função da pressão aplicada, puxando a agulha
passando por um movimento amplificador.

ATENCÃO,
Um manómetro deve ser utilizado unicamente nos dois primeiros terços da sua amplitude de medida. Caso
contrário, ele mostra-se muito impreciso no primeiro decil da sua escala.

CARACTERISTICAS TECNICAS :
• Amplitude de medida : de -1 bar à 4000 bar, segundo os modelos.
• Categoria de precisão : de ± 0,1% (categoria 0,1) a ± 2,5% (categoria 2,5) em proporção à escala.

DIFFERENTES MODELOS POSSMEIS :

Outros modelos: consultar-nos (manómetros a contactos eléctricos secos, manómetros diferenciais, graduações
especiais, desengorduramento, etc.).
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MANOMÈTRE
QUADRO DE SELECCÃO :

LEGENDA :
I : industrial - A : banho amortecedor – T : todo inox – P : precisão verificação.
(1) A categoria de precisão desses modelos é de 0.2.
(2) Este tipo de montagem não se faz para modelos 1600, 2000, 3000 e 4000 bar.
(3) Melhora categoria de precisão, consultar-nos.
(4) Este tipo de montagem não se faz para modelos 2000, 3000 e 4000 bar.
(5) Categoria de precisão 1.6 para os modelos 2000, 3000 e 4000 bar.
(6) Para pressões superioras a 1600 bar.
Outros modelos ou opções superiores 1600 bar.
TIPO DE MONTAGEM :

• Em borda, com conector em

• Embutido, com conector

• Embutido, com conector

• Dreto, com conector nas

baixo e colar na traseira.

nas costas e colar na frente.

em baixo e colar na frente.

costas e colar na traseira.

TYPE B

TYPE A

TYPE D

TYPE C

• Em borda, com conector

• Direto, com conector nas

• Embutido, com estribo de

nas costas e colar na traseira.

costas.

fixação, conector nas costas.

TYPE E

TYPE F

TYPE G

O material definido nesta documentação é susceptivel de ser modificado sem aviso devido aos progressos das nossas fabricações.
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