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MC1100
Manometr pro nízké tlaky s kapslovou membránou
• měření přetlaku a podtlaku plynů a nekrystalizujících 

kapalin.

• Rozsahy od -600 do 600 mbar.

• Standardní třída přesnosti 1,6 % dle en 837-1 při 20 
°C, na vyžádání až 0,5 %.

• Průměr skříně 100, 150 mm.

• materiál ve styku s měřeným médiem nerezová ocel 
316l.

• materiál skříně nerezová ocel 304 (316).

• teplota média až +50 °C.

• možnost nevýbušného provedení (ex) II 2GDc.

• Stupeň krytí IP 55 / IP 65.
objednací tabulka

Typ	 ❶,	②,	③,	④,	⑤,	�
1. kód Popis

MC1101 Manometr	se	spodní	přípojkou
MC1102 Manometr	se	zadní	centrickou	přípojkou

Průměr	skříně	 ①,	❷,	③,	④,	⑤,	�
2. kód

100	mm
150	mm

Rozsah	 ①,	②,	❸,	④,	⑤,	�
3. kód

0	až	6	mbar
0	až	10	mbar
0	až	16	mbar
0	až	25	mbar
0	až	40	mbar
0	až	60	mbar
0	až	100	mbar
0	až	150	mbar
0	až	160	mbar
0	až	200	mbar
0	až	250	mbar
0	až	300	mbar
0	až	400	mbar
0	až	500	mbar
0	až	600	mbar
-3	až	+3	mbar

3. kód
-10	až	+6	mbar
-15	až	+10	mbar
-25	až	+15	mbar
-40	až	+20	mbar
-6	až	0	mbar
-10	až	0	mbar
-16	až	0	mbar
-25	až	0	mbar
-40	až	0	mbar
-60	až	0	mbar
-100	až	0	mbar
-160	až	0	mbar
-250	až	0	mbar
-400	až	0	mbar
-600	až	0	mbar
-5	až	+5	mbar
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Procesní	připojení	 ①,	②,	③,	❹,	⑤,	�
4.	kód

G1/4"	vnější
G3/8"	vnější
G1/2"	vnější
M20×1,5	vnější

4.	kód
1/4"	NPT	vnější
3/8"	NPT	vnější
1/2"	NPT	vnější

Průzor	 ①,	②,	③,	④,	❺,	�
5. kód

sklo
plexisklo

bezpečnostní	sklo

Volitelné	provedení	 ①,	②,	③,	④,	⑤,	�
Ukazatel a stupnice

červený	ukazatel	nastavitelný *1

červený	ukazatel	maxima	–	vlečný
speciální stupnice

*1 – Pouze s plexisklem.
ostatní

třída	přesnosti	0,5/0,6	%
materiál	skříně	nerezová	ocel	316

tropikalizace

ostatní
odmaštěné	provedení	pro	kyslík
ATEX	(Ex)	II	2GDc,	IP	65 *2

*2	–	Pouze	s	bezpečnostním	sklem).

Příklad	objednávky: 
①,	②,	③,	④,	⑤,	� 

MC1101, 	150	mm,	-40	až	20	mbar, 	M20×1,5	vnější , 	plexisklo


	Snímače tlaku
	Snímače tlaku s komunikací HART
	SITRANS P320/P420 #2946
Snímače tlakové diference Siemens
	SITRANS P320/P420 #2944
Snímače relativního tlaku Siemens
	SITRANS P320/P420 #2945
Snímače absolutního tlaku Siemens
	Rosemount 2051C #1080
Snímače tlaku a tlakové diference
	Rosemount 3051C #0030
Snímače tlaku a tlakové diference
	Rosemount 3051C #0240
Snímače tlaku a tlakové diference s membránovými přenašeči
	Rosemount 2051T #1141
Snímače relativního a absolutního tlaku
	Rosemount 3051T #0068
Snímače relativního a absolutního tlaku
	Rosemount 3051T #0241
Snímače relativního a absolutního tlaku s membránovým přenašečem
	Rosemount 3051L #0043
Snímače hladiny kapalin s montážní přírubou
	Rosemount 3051SC #0666
Snímače tlaku a tlakové diference
	Rosemount 3051ST #0667
Snímače relativního a absolutního tlaku
	XMD #1083
Levné snímače tlakové diference
	Rosemount 2088 #0006
Snímače relativního a absolutního tlaku
	Rosemount 2088 #0238
Snímače relativního a absolutního tlaku s membránovým přenašečem
	Rosemount 2090P #0050
Snímače relativního a absolutního tlaku
	Rosemount 1199 #0228
Membránové přenašeče
	Membránový přenašeč pro vzdálenou montáž
	Membránový přenašeč pro přímou montáž
	Membránové přenašeče mezi příruby
	Membránové přenašeče s přírubou pro větší světlosti
	Membránové přenašeče s přírubou pro malé světlosti
	Membránové přenašeče s přírubou a s předsazením

	Rosemount 3051SMV (MultiVariable) #2271
Kombinovaný snímač a hmotnostní průtokoměr
	Rosemount Engineering Assistant #0189
Nastavovací program

	Snímače tlaku s analogovým výstupem
	D2620 #2895
Inteligentní miniaturní snímače tlaku s komunikací HART
	D2610 #1022
Inteligentní miniaturní snímače tlaku s komunikací LHP
	D2510 #1087
Inteligentní miniaturní snímače tlaku s komunikací LHP
	D2415 #2939
Snímač tlaku s nerezovou membránou
	D2410 #0912
Levné snímače relativního tlaku s keramickou membránou
	D2411 #1134
Levné snímače relativního a absolutního tlaku s keramickou membránou
	D2412 #1135
Levné snímače vysokých tlaků
	DMP 331 #0028
Snímače relativního a absolutního tlaku
	DMP 333 #0028
Snímače relativního a absolutního tlaku
	DMK 331 #0072
Snímače relativního a absolutního tlaku s keramickou membránou
	DMP 331i #0051
Inteligentní snímače relativního a absolutního tlaku s analogovým a digitálním výstupem
	DMP 333i #0051
Inteligentní snímače relativního a absolutního tlaku s analogovým a digitálním výstupem
	DMP 334 #0568
Snímač vysokých tlaků
	LMP 331 #0042
Snímač tlaku s nerezovou čelní membránou
	LMK 351 #0159
Snímače tlaku s keramickou čelní membránou
	LMK 331 #0159
Snímače tlaku s keramickou čelní membránou
	DMP 331 P #0533
Snímač tlaku s čelní membránou
	LMP 331i #0776
Inteligentní nerezová vestavná sonda k měření výšky hladiny
	836PH #2967
Polovodičové snímače a spínače tlaku
	DS 200 #0741
Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem
	DMD 331 #0404
Levný snímač tlakové diference
	PA 430 #0566
Zobrazovací jednotka

	Snímače a spínače nízkých tlaků
	DMP 343 #0948
Snímač nízkých tlaků
	DMK 351 #2306
Snímač nízkých tlaků s keramickou membránou
	DPS 300 #2502
Snímač nízkých tlaků
	DPS+ #0405
Snímač nízkých tlaků
	CP210-R #2331
Snímač tlaku a teploty

	Spínače tlaku a tlakové diference
	PMS8 #2913
Spínače tlaku
	DPMS8 #2914
Spínače tlakové diference
	ONE Series Safety #2527
Digitální snímače tlaku a tlakové diference s kontaktem
	ONE Series #1082
Digitální snímače tlaku a tlakové diference s kontaktem
	H100 #0833
Spínače tlaku řady 100
	J120, H121, H122 #0904
Spínače tlaku s pevným závěrem řady 120
	10 Series #2919
Spínače tlaku řady 10
	12 Series #1042
Spínače tlaku a tlakové diference s pevným závěrem řady 12
	LAYHER #0892
Spínače tlaku
	Řada 300 pro podtlak
	Řada 200 pro přetlak
	Řada 400 pro přetlak
	Řada 600 pro přetlak
	Řada 700 pro diferenční tlak


	Regulátory tlaku a tlakové diference
	DANFOSS KP, KPI #0906
Regulátory tlaku
	DANFOSS KP 44 #1461
Duální tlakový spínač
	DANFOSS RT-E #1056
Regulátory tlaku a tlakové diference do prostředí s nebezpečím výbuchu
	612 14 #0428
Regulátor tlaku a podtlaku vlnovcový
	612 18 #0429
Regulátor tlaku membránový pro vysoké tlaky
	612 19 #0430
Regulátor tlaku a podtlaku membránový
	612 20 #0431
Regulátor tlakové diference
	612 15 #0432
Regulátor tlakové diference

	Manometry
	MB800 #2903
Manometr s Bourdonovou trubicí
	MBS860 #2904
Bezpečnostní manometr s Bourdonovou trubicí
	MC1100 #2907
Manometr pro nízké tlaky s kapslovou membránou
	MM900 #2906
Manometr s oddělovací membránou
	MDM1200 #2905
Diferenční manometr s membránou
	MU63S, MU100S, MU150S, MU63Z #0952
Manometry se spodní a zadní přípojkou
	MU63SG, MU100SG, MU160SG, MU63ZG, MU100ZG #0953
Otřesuvzdorné manometry se spodní a zadní přípojkou
	03304, 03358 #2933
Celonerezové manometry se spodní a zadní přípojkou
	03370, 03380 #1024
Manometr se spodní přípojkou a kontaktním výstupem
	PMX #0840
Manometr se spodní přípojkou s oddělovací membránou
	PMD #0839
Manometr pro měření tlakové diference s membránou
	Q-3 Hz, Q-33 Hz #0838
Elektrický snímač mezních hodnot

	Digitální manometry
	BAROLI #0994
Digitální manometr
	Provedení s nerezovou membránou 
	Provedení s keramickou membránou 

	DM 01 #2120
Precizní modulární digitální manometr
	Displej digitálního manometru
	Precizní snímač digitálního manometru

	XP2i #2087
Robustní digitální referenční tlakoměr
	Type E2 / D2 / C2 #2977
Univerzální digitální manometry s možností záznamu
	ECO 2, ECO 2 Ei #2752
Digitální manometry
	LEO 1, LEO 1 Ei #0921
Digitální manometry
	LEO 2, LEO 2 Ei #0922
Digitální manometry
	LEO 3 #0923
Digitální manometry s výstupem 4 až 20 mA
	LEO Record Ei #1073
Digitální manometry s pamětí
	LEX 1, LEX 1 Ei #1074
Digitální manometry s přesností 0,05 %
	dV-2 COOL #1071
Digitální manometry pro chladírenství

	Elektropneumatické převodníky
	FAIRCHILD TD6000 #0724
Elektropneumatický převodník

	Ventilové soupravy
	VS 100, VS 110, VS 120 #0402
Uzavírací ventil s odvzdušněním, Uzavírací ventil bez odvzdušnění, Zkušební ventil s odvzdušněním
	VS 200 #0951
Dvoucestná ventilová souprava
	VS 300, VS 500, VS 501 #0217
Třícestná a pěticestná ventilová souprava
	HPBY #1079
Jednocestné ventily
	HNV, HGV #1079
Jednocestné ventily
	HLS2V #1079
Dvoucestné ventilové soupravy
	HDS, HLS, HEFS #1079
Třícestné a pěticestné ventilové soupravy

	Příslušenství snímačů tlaku
	Příslušenství snímačů tlaku #0082
Ventily, kohouty, přípojky, kuželky, vsuvky, matice, těsnění, šroubení, kondenzační smyčky, nástavce
	Ventil tlakoměrový uzavírací / zkušební s čepem a nátrubkovou přípojkou
	Kohout tlakoměrový uzavírací / zkušební s čepem a nátrubkovou přípojkou
	Přípojka tlakoměrová nátrubková
	Přípojka tlakoměrová přechodová
	Šroubení přechodové s navařovací kuželkou a převlečnou maticí
	Šroubení přechodové manometrové s navařovací vsuvkou a přesuvnou maticí
	Kuželka navařovací
	Vsuvka navařovací
	Matice převlečná pro kuželku navařovací, jmenovitý tlak PN 400
	Matice přesuvná pro vsuvku navařovací, jmenovitý tlak PN 400
	Těsnění pro manometrové šroubení
	Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací
	Smyčka kondenzační stočená přivařovací
	Nástavec s přípojkou
	Konektor ISO 4400 (DIN 43650)
	Šroubení přechodové RPU

	DK-LOK® #2932
Šroubení s dvojitými zářeznými kroužky
	Impulsní potrubí #1011
	Manostatové skříně a stojany #1011
	DMS #2280
Držák manometru se šroubením
	OVR #2730
Omezovací ventily tlaku
	KTL #1494
Kalibrace snímačů tlaku
	OTL #2794
Ověření snímačů tlaku
	P4/P40/P60/P700/P1000/P1400 #2592
Kalibrační pumpy SIKA



