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OO  Pouzdro:  
63 mm, 100 mm, 160 mm 
(volitelně 80 mm)

OO  Připojení:  
G ¼ (pouzdro 63 mm) 
G ½ (pouzdro 100,160 mm)

OO  Materiál 
Pouzdro: nerezová ocel 
Připojení: nerezová ocel

OO  Měřicí rozsah:  
-1 ... 0 bar až 0 ... +1000 bar

OO  Třída přesnosti: 
1,0 (1,6 pro 63 mm)

OO  Doplňky: kapalinová náplň; 
kontakty; převodník

Celonerezové tlakoměry trubicové
podle EN 837  

pro průmyslové aplikace

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centrála: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ČínA, FRAncIE, InDIE, InDonéSIE, ITÁLIE, 
JIžní koREA, kAnADA, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, nĚMEcko, nIzozEMSko, PERU, PoLSko, 
RAkoUSko, RUSko, ŠPAnĚLSko, ŠvýcARSko, ThAJSko, TUnISko, TUREcko, USA, vELkÁ BRITÁnIE, 
vIETnAM



2 www.kobold.com  1
/0

4 
- 2

02
1

2

0

4

6

Druck

Instalace
Přístroje jsou nejčastěji zákazníky instalovány přímo na 
šroubení. V závislosti na požadované instalaci jsou přístroj 
dodávány s panelovou svorkou, tříhranným čelním kroužkem 
nebo čelní přírubou.

Připojení
Přístroje s průměrem pouzdra 63 a 80 mm jsou standardně 
dodávány se závitem G ¼ přístroje s průměrem 100 mm a 
vyšším se závitem G ½. Připojení je vyrobeno z nerezové 
oceli. Aby se zabránilo průniku viskózních, krystalizujících a 
agresivních měřených látek nebo mediím o vyšší teplotě do 
měřicího systému, lze přístroj osadit oddělovací membránou. 
Na vyžádání jsou k dispozici i jiná připojení.

Měřicí rozsahy
Měřicí rozsahy jsou odstupňovány podle doporučení DIN v 
rozmezí od -1...0 bar až 0...1000 bar. Na vyžádání jsou k dispozici 
i jiné rozsahy a jednotky (PSI, Pa) nebo firemní logo.

Tlumicí kapalina
Tlakoměry s kapalinovou náplní jsou používány v místech s 
vysokým střídavým dynamickým zatížením, silnými vibracemi 
nebo pulzací. Tlumicí kapalina zajišťuje snadnou čitelnost díky 
stabilní poloze ručičky, i když je přístroj vystaven extremnímu 
zatížení a silným vibracím. Mazací účinek glycerinu také 
zajišťuje minimální opotřebení. Ve většině případů se používá 
glycerín. U přístrojů s kontakty nebo elektrickým převodníkem 
se jako nevodivá alternativa používá parafin. Rovněž lze použít 
silikonovou náplň o různých viskozitách.

Kontakty
Pro sledování tlaku v systému lze tlakoměry o průměru 100 mm 
nebo 160 mm vybavit až čtyřmi limitními kontakty. K dispozici 
jsou následující typy kontaktů: Slow action (s pomalým 
přítahem), magnetický pružinový, indukční a pneumatický (viz 
prospekt »Kontakty« MAN- .. S/M/I/P).

Oblasti použití
OO Chemický a petrochemický průmysl
OO Plastikářský a papírenský průmysl
OO Potravinářský a nápojový průmysl
OO Konstrukce strojů a zařízení

Aplikace
Celonerezové tlakoměry společnosti KOBOLD se zvýšenou 
bezpečností podle normy EN 837-1 jsou vhodné pro tvrdé 
pracovní podmínky, které kladou vysoké požadavky na 
měřidla tlaku, jak v chemických, tak i v podobně těžkých 
provozech. Odolnost vůči agresivním látkám i okolnímu 
prostředí je dosažena použitím vysoce jakostních materiálů, 
jako je nerezová ocel, jak pro mechanický převodník, tak i pro 
pouzdro. Tyto tlakoměry mohou být použity pro kapalné nebo 
plynné media, které nekrystalizují a nemají vysokou viskozitu. 
Rozsáhlá řada doplňků dovoluje uživateli přizpůsobit přístroj 
jeho vlastním speciálním požadavkům. Všechny tlakoměry 
odpovídají obecným mezinárodním požadavkům a berou v 
úvahu normy a rovněž i specifické požadavky aplikace. Jsou 
výsledkem více než 70 let zkušeností s výrobou tlakoměrů.

Měřicí princip
Mechanický tlakoměr využívá principu změny tvaru pružného 
prvku, který při zatížení vykazuje přesně definovanou a 
opakovatelnou výchylku. Tato výchylka je převedena na rotační 
pohyb ručičky. Tlak v pružném prvku lze následně odečítat na 
stupnici ukazatele.

Náčrtek
Pouzdro
K dispozici jsou následující průměry pouzder:
63 mm, 100 mm a 160 mm. Pouzdro je vyrobeno z nerezové 
oceli. Přístroje rovněž mohou být vyrobeny v nominální 
velikosti 80 mm.

Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Tlak
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Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R

Technická data      * Speciální tlumicí kapalina: parafínový olej pro vyšší teploty (na vyžádání) nebo s kontakty.

Připojení/pouzdro NG 63 NG 100 NG 160

Typ

Spodní připojení  MAn-... ...RD25... ...RD75... ...RF26... ...RF76... ...RG26... ...RG76...

Zadní připojení MAn-... ...RD27...
centrické

...RD77...
centrické

...RF28... 
excentrické

...RF78... 
excentrické

...RG28... 
excentrické

...RG78... 
excentrické

Tříhranný čelní kroužek se 
svorkou. Zadní připojení MAn-... ...RD27B...

centrické
...RD77B...
centrické

...RF28k... 
excentrické - ...RG28k... 

excentrické
...RG78k... 

excentrické

Čelní příruba 
spodní připojení MAn-... ...RD27v...

centrické
...RD77v...
centrické

...RF28v... 
excentrické

...RF78v... 
excentrické

...RG28v... 
excentrické

...RG78v... 
excentrické

Třída přesnosti 1,6 1,0

Pouzdro - materiál nerezová ocel 1.4301

Plnicí kapalina - glycerín* - glycerín* - glycerín*

Kroužek nerezová ocel 1.4301

Ručička hliník, černý elox

Mechanický převod nerezová ocel

Škrtič D= od 60 bar D = 0,5 mm

Sklo polyamid bezpečnostní sklo

Měřicí element nerezová ocel 1.4571

Krytí IP 65 IP 67 IP 65 IP 67 IP 65 IP 67

Tlaková zatížitelnost bez krátkodobě 1,3 x (od 1000 bar 1,1 x) z rozsahu

Hmotnost viz tabulka

Teplota okolí: -20 ... +80 °C -20 ... +60 °C -20 ... +80 °C -20 ... +60 °C -20 ... +80 °C -20 ... +60 °C

Připojení nerezová ocel 1.4571

Závitové připojení G ¼ vnější G ½ vnější

Max. teplota media 80 °C

Kontakty bez max. 4 kont. max. 3 kont. max. 4 kont. max. 3 kont.

 Rozsah indikace kód rozsahu indikace

     -0,6   ... 0 bar - - ..AC ..AC ..AC ..AC

 -1 ... 0 bar ..AD ..AD ..AD ..AD ..AD ..AD

-1 ... +0,6 bar ..A0 ..A0 ..A0 ..A0 ..A0 ..A0

-1 ... +1,5 bar ..A1 ..A1 ..A1 ..A1 ..A1 ..A1

-1 ... +3 bar ..A2 ..A2 ..A2 ..A2 ..A2 ..A2

-1 ... +5 bar ..A3 ..A3 ..A3 ..A3 ..A3 ..A3

-1 ... +9 bar ..A4 ..A4 ..A4 ..A4 ..A4 ..A4

-1 ... +15 bar ..A5 ..A5 ..A5 ..A5 ..A5 ..A5

0...0,6 bar - - - ..B1 ..B1 ..B1

0...1 bar ..B2 ..B2 ..B2 ..B2 ..B2 ..B2

0...1,6 bar ..B3 ..B3 ..B3 ..B3 ..B3 ..B3

0...2,5 bar ..B4 ..B4 ..B4 ..B4 ..B4 ..B4

0...4 bar ..B5 ..B5 ..B5 ..B5 ..B5 ..B5

0...6 bar ..B6 ..B6 ..B6 ..B6 ..B6 ..B6

0...10 bar ..B7 ..B7 ..B7 ..B7 ..B7 ..B7

0...16 bar ..B8 ..B8 ..B8 ..B8 ..B8 ..B8

0...25 bar ..B9 ..B9 ..B9 ..B9 ..B9 ..B9

0...40 bar ..B0 ..B0 ..B0 ..B0 ..B0 ..B0

0...60 bar ..C1 ..C1 ..C1 ..C1 ..C1 ..C1

0...100 bar ..C2 ..C2 ..C2 ..C2 ..C2 ..C2

0...160 bar ..C3 ..C3 ..C3 ..C3 ..C3 ..C3

0...250 bar ..C4 ..C4 ..C4 ..C4 ..C4 ..C4

0...400 bar ..C5 ..C5 ..C5 ..C5 ..C5 ..C5

0...600 bar ..C6 ..C6 ..C6 ..C6 ..C6 ..C6

0...1000 bar ..D7 ..D7 ..D7 ..D7 ..D7 ..D7

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Rozměry
Spodní připojení

kód nG A B
bez 

kontaktů

B
1 nebo 2 
kontakty

B
3 

kontakty

B
4 

kontakty

c d D E h SW W X

MAn-RD 25/75 63 mm 6 31 - - - 13 62 68 55 - 14 - -

MAn-RF 26/76 100 mm 17 48 82 97 110 15 100 101 86,5 54 22 0 88

MAn-RG 26/76 160 mm 21 50 101 120 120 15 159 162 117 56 22 0 118

zadní připojení

kód nG A B
bez 

kontaktů

B
1 nebo 2 
kontakty

B
3 

kontakty

B
4 

kontakty

c d D E h SW W X

MAn-RD 27/77 63 mm 6 28 - - - 26 63 68 0 - 14 - -

MAn-RF 28/78 100 mm 17 49 82 97 110 34 100 101 32,5 54 22 0 88

MAn-RG 28/78 160 mm 21 50 101 120 120 34 159 162 32,5 56 22 0 118

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R



5www.kobold.com 1
/0

4 
- 2

02
1

Dd

B

A

E C

X

W

LK

A (Tafeleinbau)

12
0°

SW

S (Tafeleinbau)

DD
2

B (Tafeleinbau)

E

d 
 (T

af
el

ei
nb

au
)

C

X

W

Rozměry (Fortsetzung)

Tříhranný čelní kroužek se svorkou

kód nG A B
bez 

kontaktů

B
1 nebo 2 
kontakty

B
3 

kontakty

B
4 

kontakty

c d D E SW W X

MAn-RD 27/77 63 mm 6 26 - - - 26 62 68 0 14 - -

MAn-RF 28 k 100 mm 5 41 88 105 105 34 101 107 32,5 22 0 42

MAn-RG 28/78 k 160 mm 5 44 98 145 145 30 160 162 50 22 0 42

Čelní příruba

kód nG A B
bez 

kontaktů

B
1 nebo 2 
kontakty

B
3  

kontakty

B
4  

kontakty

c d D D2 E Lk S SW W X

MAn-RD 27/77 v 63 mm 7 24 - - - 26 62 68 85 0 75 1 14 - -

MAn-RF 28/78 v 100 mm 6 43 86 92 105 34 104 101 132 32,5 116 2 22 15 42

MAn-RG 28/78 v 160 mm 6 43 95 110 110 34 164 161 196 32,5 178 2 22 15 42

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R
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hmotnost

bez kontaktů 1 nebo 2 kontakty 3  kontakty 4  kontakty

kód Pouzdro kapalina hmotnost
[kg]

hmotnost
[kg]

hmotnost
[kg]

hmotnost
[kg]

nG 63

MAn-RD 25 bez 0,13 - - -

MAn-RD 27 bez 0,12 - - -

MAn-RD 27B bez 0,15 - - -

MAn-RD 27v bez 0,15 - - -

MAn-RD 75 s 0,21 - - -

MAn-RD 77 s 0,20 - - -

MAn-RD 77B s 0,23 - - -

MAn-RD 77v s 0,23 - - -

NG-100

MAn-RF 26 bez 0,5 0,7 0,75 0,8

MAn-RF 28 bez 0,5 0,7 0,75 0,8

MAn-RF 28k bez 0,6 0,8 0,85 0,9

MAn-RF 28v bez 0,6 0,8 0,85 0,9

MAn-RF 76 s 0,8 1,2 1,3 -

MAn-RF 78 s 0,8 1,2 1,3 -

MAn-RF 78 v s 0,9 1,3 1,4 -

NG 160

MAn-RG 26 bez 1,0 1,3 1,4 1,5

MAn-RG 28 bez 1,0 1,3 1,4 1,5

MAn-RG 28 k bez 1,1 1,4 1,5 1,6

MAn-RG 28 v bez 1,1 1,5 1,6 1,7

MAn-RG 76 s 1,8 2,8 3,2 -

MAn-RG 78 s 1,8 2,8 3,2 -

MAn-RG 78 k s 1,9 2,9 3,3 -

MAn-RG 78 v s 1,9 2,9 3,3 -

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 pro průmyslové aplikace Typ MAN-R


