
Mechaniczny  
pomiar ciœnienia

Manometry kontrolne  

 Karta katalogowa CW 2.09

Zastosowanie

 Specjalne w³aœciwoœci

Ciœnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych 
ciœnienia  cieczy i gazów chemicznie obojêtnych na stopy 
miedzi i nie powoduj¹cych zatorów w uk³adach ciœnienia
Ciœnieniomierze s¹ stosowane w uk³adach wymagaj¹cych 
wysokiej dok³adnoœci pomiaru wartoœci ciœnienia oraz do 
sprawdzania ciœnieniomierzy zwyk³ych w laboratoriach 
i izbach przemys³owych. 
Do zastosowania:
- W pomiarach wzorcowych
- Wzorcowaniu urz¹dzeñ ciœnieniowych
- Do prób szczelnoœci instalacji gazowych

Wymagania
PN-EN 837-1

Œrednica
160 mm 

Przy³¹cze procesowe
Materia³: mosi¹dz
Radialne

Klasy dok³adnoœci
0,6 wg PN EN 837-1

M20 x 1,5; G3/8; G1/2; 1/2 NPT

Temperatura
Otoczenie: - 40 ... + 60 °C 
Medium: do + 60 °C

B³¹d temperaturowy 
Dodatkowy b³¹d temperaturowy w przypadku, kiedy 
wartoœæ temperatury elementu pomiarowego odchyla siê 
od wartoœci +20 °C 
Temperatura rosn¹ca: +0.3%/10K rzeczywistego zakresu 
wskazañ
Temperatura malej¹ca: -0.3%/10K rzeczywistego zakresu 

Element pomiarowy
-1/0...60 bar, br¹z
100...600 bar, stal kwasoodporna

Mechanizm
Mosi¹dz

Pokrywa
Stal kwasoodporna, „twist”

Oprawa 
Stal kwasoodporna, do gazów z otworem 
przeciwwybuchowym

Szyba
Szk³o przemys³owe
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Manometr model 311.10
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Podzielnia
Aluminium - bia³a
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Ciœnienie robocze
Maksymalne ciœnienie robocze  powinno wynosiæ 3/4 
zakresu wskazañ

Stopieñ ochrony obudowy
IP 54

Wype³nienie
Bez wype³nienia

Model 311.10

Zakres wskazañ
-1/0...600 bar

Wskazówka
No¿owa, aluminium, czarna
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Informacje potrzebne do zamówienia 
Model wyrobu / œrednica / zakres wskazañ/przy³¹cze procesowe / klasa dok³adnoœci / opcje dodatkowe

1. Zakres ciœnieñ -1/0...60 bar
2. Zakres ciœnieñ 100...600 bar

* Wykonanie do GAZU (EXLO)

WIKA Polska 
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp. k.
Ul. £êgska 29/35, 87-800 W³oc³awek 
Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101
E-mail:  info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Wymiary

Przedzia³ wskazañ 
Liczba dzia³ek 

elementarnych

0..1

0…10

0…100

0…1000

-1…0

-1…9

0…1,6

0…16

0…160

-1…0,6

-1…15

0…2,5 

0…25 

0…250

-1…1,5

-1…24

100

160

125

Przedzia³ wskazañ 
Liczba dzia³ek 

elementarnych

0…4 

0…40

0…400

-1…3

0…0,6

0…6

0…60

0…600

-1…5

-0,6…0

80

120
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