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M"#ICÍ ROZSAH ...-01: -100 ... 2500 PA

..-07H: -1,00 ... +70,00 MBAR

WK

Zo
br

az
ov

a?
e 

/ R
eg

ul
át

or
y

L
o

g
g

er
y 

/ E
A

S
Y

B
u

s
M

LM
ic

í p
Me

vo
d

n
ík

y
S

n
ím

a?
e 

te
p

lo
ty

P
o

p
la

ch
 / O

ch
ra

n
a

Ru?ní mLMicí pMístroje

ostatní p"íslušenství na stran$ 64 - 66
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GMH 3161-07
 -10,0 ... +350,0 mbar (± 350,0 mbar *1)

GMH 3181-07
 -10,0 ... +350,0 mbar (± 350,0 mbar *1), datový logger

GMH 3161-07B
 -10,0 ... 420,0 mbar (-7,5 ... 315,0 mmHg)

GMH 3181-07B
 -10,0 ... 420,0 mbar (-7,5 ... 315,0 mmHg), datový logger

Technické údaje:

... - 07 ... - 07B
MLMicí rozsah: -10,0 ... +350,0 

mbar
-10,0 ... +420,0 mbar 
(-7,5 ... 315,0 
mmHg)

PMetížení: max. 1 bar max. 1 bar

Rozlišení: 0,1 mbar 0,1 mbar (0,1 mmHg)

Nastavitelné 
tlakové jednotky:

bar, kPa, MPa, 
PSI, mmHg, mH2O

bar, kPa, MPa, 
PSI, mH2O

PMesnost: (typ. hodnoty)

   hystereze a 
linearita

± 0,2 % FS ± 0,1 % FS

    vliv teploty      
0 - 50°C

± 0,4 % FS ± 0,4 % FS

    volba: vyšší 
pMesnost možná

ano již obsažena

Senzor: piezoodporový, relativního tlaku zabu-
dovaný v p"ístroji ur<ený pro vzduch a 
neagresivní plyny 
(upozorn!ní: senzor není ur#en pro vodu!)

Tlakové 
pMipojení:

2 univerzální kovové nátrubky 
pro hadice 6 x 1 mm nebo 8 x 1 mm 
(4 nebo 6 mm vnit"ní pr@m$r hadice)

další typy p&ístroj* na stran! 56

*1  m!&icí rozsah možný p&i p&epojení tlakového p&ipojení           

UpozornLní k volbL tlakových jednotek:

(platné pro celou "adu GMH 31xx)
Volba r@zných typ@ jednotek tlaku je pro r@zné tla-
kové rozsahy odlišná a je možná pouze v rozsahu 
možnosti jejího zobrazení na displeji p"ístroje.

Zvláštní provedení:

Ex-ochrana (  II 2 G Ex ib IIC T4) 
p"ístroje s ochranou Ex

x ib IIC T4

...-07: -10,0 ... +350,0 MBAR
M"#ICÍ ROZSAHY

...-07B: -10,0 ... +420,0 MBAR

GMH 3161-002
 -500,0 ... +500,0 Pa (± 500,0 Pa *1) 

GMH 3181-002
 -500,0 ... +500,0 Pa (± 500,0 Pa *1), datový logger 

Technické údaje: 
MLMicí rozsah: -500,0 ... +500,0 Pa 

(-5,000 ... +5,000 mbar)

PMetížení: max. 250 hPa (mbar)

Rozlišení: 0,1 Pa (0,001 mbar)

Nastavitelné 
tlakové jednotky:

kPa, PSI, mmHg, mH2O

PMesnost: (typ. hodnoty)

    hystereze a 
linearita

0,3 %

    vliv teploty      
0 - 50°C

0,4 %

    volba: vyšší 
pMesnost možná

ne

Senzor: piezoodporový, relativního tlaku zabu-
dovaný v p"ístroji ur<ený pro vzduch a 
neagresivní plyny 
(upozorn!ní: senzor není ur#en pro vodu!)

Tlakové 
pMipojení:

2 univerzální kovové nátrubky 
pro hadice 6 x 1 mm nebo 8 x 1 mm 
(4 nebo 6 mm vnit"ní pr@m$r hadice)

další typy p&ístroj* na stran! 56

*1   m!&icí rozsah možný p&i p&epojení tlakového p&ipojení
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M"#ICÍ ROZSAH: -5000 ... +500,0 PA 

JEMNÝ MANOMETR / MANOMETR pro pMetlak, podtlak a diferen?ní tlak

GMH 3161-01
.-100 ... 2500 Pa (± 2500 Pa *1)

GMH 3181-01
 -100 ... 2500 Pa (± 2500 Pa *1), datový logger

GMH 3161-07H
 -1,00 ... 70,00 mbar (± 70,00 mbar *1)

GMH 3181-07H
 -1,00 ... 70,00 mbar (± 70,00 mbar *1), datový logger

Technické údaje:

... - 01 ... - 07H
MLMicí rozsah: -100 ... 2500 Pa

(-1,00 .... 25,00 mbar)
-1,00 ... 
+70,00 mbar

PMetížení: max. 100 mbar max. 1000 mbar

Rozlišení: 1 Pa (0,01 mbar) 0,01 mbar

Nastavitelné 
tlakové jednotky:

bar, kPa, PSI, 
mmHg, mH2O

bar, Pa, kPa, PSI, 
mmHg, mH2O

PMesnost: (typ. hodnoty)

    hystereze a 
linearita

± 0,3 % FS ± 0,1 % FS

    vliv teploty      
0 - 50°C

± 0,4 % FS ± 0,4 % FS

    volba: vyšší 
pMesnost možná

ne již obsažena

Senzor: piezoodporový, relativního tlaku zabu-
dovaný v p"ístroji ur<ený pro vzduch a 
neagresivní plyny 
(upozorn!ní: senzor není ur#en pro vodu!)

Tlakové 
pMipojení:

2 univerzální kovové nátrubky 
pro hadice 6 x 1 mm nebo 8 x 1 mm 
(4 nebo 6 mm vnit"ní pr@m$r hadice)

další typy p&ístroj* na stran! 56

*1   m!&icí rozsah možný p&i p&epojení tlakového p&ipojení


