
Ciśnienie aktualne

Wartość MIN/MAX

Manometr cyfrowy z wyświetlaniem wartości 
MAX/MIN

Dokładność: 0,1%(RT)/0,2% (0...50°C) 
(wersje specjalne z czujnikiem 
pojemnościowym dokładność 0,1%)



LEO1 posiada 2 klawisze funkcyjne. Lewy SELECT służy do wyboru funkcji i jednostki 
ciśnienia.
Prawy ENTER aktywuje wybrane funkcje lub jednostki oraz służy do wyboru pomiędzy 
wartością MIN i MAX w trybie MANO i PEAK.

WŁĄCZANIE: Poprzez naciśnięcie klawisza SELECT urządzenie jest włączane, 
wyświetlacz 

pokazuje kolejno wersję oprogramowania, pełny zakres, ciśnienie aktualne 
oraz ostatnio zmierzoną wartość MAX na dolnym wyświetlaczu.

INSTRUMENT POSIADA NATĘPUJACE FUNKCJE:

RESET: Wartości MAX/MIN są kasowane do wielkości aktualnej.

OFF: Wyłącza instrument.

MANO: Realizuje następujące funkcje:

PEAK off: Normalny tryb pomiarowy z częstotliwością 2 pomiary na sekundę.

PEAK on: Szybki tryb pomiarowy z częstotliwością 5000 pomiarów na sekundę.
LEO1X nie posiada funkcji PEAK!

ZERO SEt: Ustawia nowe zero (odniesienie)

ZERO rES: Ustawia zero do ustawień fabrycznych (np. zero absolutne)

CONT on: Dezaktywuje funkcję automatycznego wyłączania.

CONT on: Aktywuje funkcję automatycznego wyłączania po 15 s ostatniego 
uruchamiania klawiszy.

Wybór jednostki: bar, mbar/hpa, kPa, MPa, PSI

PRZYKŁAD: Ustawienie nowego zera:

- włącz instrument poprzez krótkie naciśnięcie klawisza SELECT
- poczekaj ok. 3s aż tryb instrumentu pokazany zostanie na wyświetlaczu
- naciśnij klawisz SELECT 3-krotnie aż komunikat MANO się wyświetli
- naciśnij ENTER: komunikat PEAK on lub PEAK of się wyświetli
- naciśnij klawisz SELECT aż komunikat ZERO SEt się wyświetli
- naciśnij klawisz ENTER: nowe zero jest ustawione. Instrument powraca do normalnego
  trybu pomiarowe

Wyświetlanie minimalnej wartości ciśnienia:

W trybie normalnej pracy wyświetlane są: wartość aktualna oraz MAX, możesz wyświetlić 
wartość MIN przez 5 s poprzez krótkie naciśnięcie klawisza ENTER.



Uwagi:

1. Funkcje i jednostki mogą być również wywoływane poprzez przytrzymanie klawisza 
SELECT.
Zwalniając klawisz SELECT wybieramy żądaną funkcję uruchamiając ją naciśnięciem 
ENTER.

2. Jeśli wybrana funkcja nie jest uaktywniona w ciągu 5s LEO1 powraca do trybu 
pomiarowego bez żadnych zmian.

3. Włączanie i wyłączanie LEO1 nie ma wpływu na poprzednie ustawienia.

4. Jeśli funkcje PEAK on albo CONT on są aktywowane sygnalizowane jest migającym 
komunikatem.

5. Jeśli zadawane ciśnienie jest poza zakresem wyświetlacza pojawia się komunikat OFL 
(over – ponad) lub UFL (under-poniżej).

6. Jeśli zadawane ciśnienie jest poza zakresem instrumenty ostatnia zmierzona wartość 
zaczyna migać.

Procedura pomiaru w trybie PEAK (nie dotyczy LEO1X)

Instalacja:

Wkręcić LEO1 w instalację przy użyciu portu G1/4” i 
dolnej części sześciokątnej, przy użyciu górnej części 
sześciokątnej (poluzować) ustawić głowicę w wymaganej 
pozycji.Po ustawieniu wymaganej pozycji zakręcić górną 
nakrętkę ponownie. 

50us-cykl pomiarowy

150us-cykl kompensacji sygnału



Również sama  tarcza może być obracana o 355° jak 
pokazuje rysunek, co umożliwia montaż LEO1 w dowolnej 
pozycji.

Wymiana i żywotność baterii.

Komunikat BAT LOW sygnalizuj słabnięcie baterii (CR2430). Aby wymienić baterię należy 
otworzyć instrument poprzez przekręcenie tarczy (wyświetlacza) poza ogranicznik. Proszę się 
upewnić, czy wszystkie uszczelnienia są na swoim miejscu po wymianie baterii.
Żywotność baterii wynosi ok. 1000 h w normalnym trybie oraz ok. 150 h w trybie PEAK.

Zakresy/Kalibracja

Dla zakresów -1..3 bar oraz -1..30 bar fabrycznie zero ustawione jest na 0 abs. Aby mierzyć 
ciśnienie względne aktywuj ZERO SEt. Wersje na ciśnienia powyżej 30 bar są skalibrowane 
na ciśnienie otoczenia.

Uwaga!

W wykonaniach specjalnych manometru LEO1 funkcja PECK MODE jest nieaktywna!


