
 

 

  

Instrukcja obsługi  

 

 



 

LEO5 – wysoko precyzyjny manometr do pomiaru ciśnienia i temperatury z funkcją PEAK i rejestracją pomiarów. 

Wysoka rozdzielczość pomiarowa (20 bit ADC, dokładność 0,05% FS), długie cykle operacyjne dzięki  

wewnętrznemu akumulatorowi i wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej (IP66)  to cechy szczególne tego 

produktu . 

 

 

Klawisze dotykowe 

 

LEO 5 jest wyposażony w dwa klawisze dotykowe. Naciśnięcie klawisza 

jest inicjowane poprzez dotknięcie przycisku SELECT lub ENTER  i 

aktywowany zwalniając go po co najmniej 0,5 sekundy ( przesuwanie 

palcem co najmniej 1 cm od wyświetlacza) .  

 

 

 

 

Instalacja 

Wkręć manometr w port 

ciśnieniowy kluczem 

sześciokątnym  (max moment 

50 Nm). 

 

Wyświetlacz można obracać o 

360°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Włączanie, Menu bazowe 

Włączanie : Dotknięcie SELECT włącza  wyświetlacz.  " PRESS ENTER" pojawia się na urządzeniu. Naciśnij przycisk 

ENTER  aby rozpocząć pracę manometru i użyj SELECT by wybierać między różnymi funkcjami . Aby wykonać 

wybraną komendę , naciśnij ENTER ponownie. Urządzenie posiada następujące funkcje : 

MENU: Umożliwia dostęp do funkcji , które są określone w  tej instrukcji w części: MENU i SUB MENU. 

RESET : wartości min. i max. na ekranie są przywracane do aktualnego ciśnienia (o ile aktywowane poprzez  DISPL  ) 

OFF : Wyłącza urządzenie. 

Uwaga. Jeśli nie są naciskane klawisze w ciągu 10 sekund , wyświetlacz przełącza się z powrotem do 

głównego ekran. 

 

Menu 

Rec ON 

Rozpoczyna proces rejestracji. Ustawienia interwału pomiaru, czas rozpoczęcia  itp 

są skonfigurowane za pośrednictwem software’u (Logger 5) 

 

 

 

 

Rec OFF 

Kończy proces rejestracji. 

 

 

 

 

 

Peak START  

PEAK OFF : Standardowy tryb pomiaru z dwoma pomiarami na sekundę 

(Maks. Rozdzielczość 20 bit ADC *) .  

PEAK ON: Szybki tryb pomiaru do 5000 pomiarów na sekundę . 

Żywotność baterii w trybie PEAK (max . Rozdzielczość 16 bit ADC ) wynosi około 160 

godzin . 

Funkcja rejestracji  jest również dostępna w trybie Peak. Urządzenie rejestruje 5000 

pomiarów na sekundę i oblicza minimalne ( Pmin ) i maksymalne ( Pmax ) 

wartości ciśnienia z tych zarejestrowanych . Ponadto, aktualna wartość ciśnienia ( P1) i temperatura ( TOB1 ) w 

wybranym interwale pomiarowym są zapisywane ( co najwyżej raz na sekundę). 

* konwerter analogowo- cyfrowy  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RF BT ON/OFF 

Włącz lub wyłącz  moduł LEO 5 Bluetooth ( opcjonalnie) do komunikacji 

bezprzewodowej  (Po włączeniu  ON , jedno ładowanie akumulatora wystarcza na 

około 40 godzin). 

 

 

 

ZERO SET 

Ustawia nowy punt zerowy. 

W wersjach z sensorem ciśnienia absolutnego (0…4, 0…11, 0…31 bar abs) możliwy 

jest wówczas pomiar nadciśnienia względem właśnie ustawionego zera (pomiar 

ciśnienia quasi względnego) 

 

 

 

  

ZERO RESET 

Ustawia  punt zerowy do wartości fabrycznej. 

 

 

 

 

 

Pomiary 



Submenu 

UNIT 

Wybór jednostki 

bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm2, cmH2O, mH2O, 

inH2O, ftH2O, mmHg, inHg 

 

CONT 

 Tryb ciągły pracy  

CONT ON: deaktywuje automatyczne wyłączanie urządzenia (praca ciągła) 

CONT OFF: aktywuje automatyczne wyłączanie urządzenia po 15 minutach od ostatniej 

komunikacji lub ostatniego dotknięcia klawiszy 

 

 

 

 

 

DISPL 

Wybór pracy wyświetlacza: 

Zmiana pomiędzy wyświetlaniem temperatury oraz wartości max/min na dole 

wyświetlacza. 

 

 

 

 



BACKL 

Ustawienie podświetlenia ekranu 

Podświetlenie może być ustawione do: ONOFF, ON lub OFF. ONOFF powoduje 

podświetlenie przez 10 s po każdorazowym dotknięciu klawiszy. 

 

 

 

 

RESL 

Wybór rozdzielczości 

Ustawia ilość miejsc po przecinku (zależny od jednostki i zakresu pomiarowego) 

 

 

 

 

 

ACCU 

Pokazuje napięcie i stan naładowania akumulatora. 

3,4 V to stan pusty, 4,2 V to stan naładowany (pełny). 

 

LEO 5 jest zasilany przez akumulator, który można ładować wyłącznie za pomocą 

kabla USB . Akumulator jest przyspawany do urządzenia. Tylko producent 

może wymienić akumulator . Otwarcie urządzenia bez zezwolenia unieważnia 

gwarancję.  Aby uniknąć całkowitego rozładowania , urządzenie musi być wyłączone (OFF )a 

akumulator należy ładować raz w roku , jeżeli manometr nie jest w użyciu. 

Baterii nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów z gospodarstw domowych. Aby zapobiec 

ewentualnej szkodzie dla środowiska lub zdrowia wskutek niekontrolowanego usuwania 

odpadów, akumulator musi być oddzielony od innych odpadów i  mieć zapewnione prawidłowe przetwarzanie w 

celu zapewnienia zrównoważonego wykorzystania surowców. 

 

EXIT 

Każde submenu może być opuszczone poprzez naciśnięcie ENTER gdy wyświetlany 

jest napis EXIT. Wyświetlacz powróci do menu głównego. 



Stan naładowania akumulatora 

Jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 50%, żadne nowe rekordy nie mogą być tworzone. 

Podświetlenie ekranu wyłącza się a funkcja Bluetooth jest zablokowana. Jeśli poziom spadnie poniżej 40% , aktywne 

rekordy zostaną zatrzymane i aktywne połączenie Bluetooth zostanie wyłączone , aby uchronić akumulator przed 

utratą zasilania. Wszystkie funkcje będą ponownie dostępne, gdy poziom naładowania znów wzrośnie powyżej 50 

%. Aby naładować akumulator w pełni potrzeba  około 23 godzin. 

 

 

Interfejs USB 

 

Obsługa manometru poprzez interfejs USB wymaga  zainstalowania sterowników 

(DriverManometer) na komputerze. Oprogramowanie sterownika znajduje się na 

CD KELLERa z oprogramowaniem lub można gje pobrać za darmo z www.keller-

druck.com . 

 

 

Interfejs USB służy do ładowania i komunikacji z manometrem 

 

 

 

Tryb USB 

Tryb Bluetooth zatrzymuje się automatycznie , gdy urządzenie jest podłączone do interfejsu USB. 

Jeśli urządzenie jest podłączone do interfejsu USB lub jeżeli nie jest on wyposażony w opcję Bluetooth , funkcja ON 

RF -BT  nie pojawi się w menu wyświetlacza . Manometr jest zasilany za pośrednictwem interfejsu USB. Jeśli 

urządzenie jest włączone, symbol baterii na wyświetlaczu zacznie migać (ładowanie akumulatora ) aż akumulator 

będzie w pełni naładowany.  Jeśli urządzenie jest wyłączone , gdy podłączony do portu USB , ekran wyświetlacza 

pokaże aktualny poziom naładowania akumulatora. Wyświetlacz pokazuje  Charg  i migający symbol baterii , gdy 

akumulator jest ładowany. 

 

Tryb Bluetooth (opcja) 

 

LEO 5 wykorzystuje Bluetooth 3.0 Classic i ma typowy zasięg około 10 m (urządzenia klasy 2). Sygnał radiowy 

Bluetooth nie może przenikać metalowej obudowy manometru i jest emitowany tylko przez wyświetlacz . Może to 

wpływać na zasięg sygnału w pewnym stopniu uniemożliwiając czasem połączenie. W przypadku problemów z 

połączeniem upewnij się , aby ustawić przednią powierzchnię manometru w kierunku  odbiorcy. Moduł Bluetooth 

w komputerze (master) musi wspierać Bluetooth 2.0 classic aby móc pomyślnie nawiązać  połączenie. Urządzenie 

będzie widoczne dla innych urządzeń Bluetooth w tym trybie. Manometr musi być połączony z urządzeniem 

partnerskim (na przykład komputerem) , aby nawiązać połączenie Bluetooth. 

 

 

 

 

 



Peak Mode 

 

Wyświetlacz LCD wartości minimalnego i maksymalnego ciśnienia pokazuje szczytowe 

wartości zmierzone w trakcie działania (zasada wskaźnika ciągnionego), które użytkownik może wyzerować. 

Wartości szczytowe są kasowane automatycznie , gdy urządzenie zostanie wyłączone. 

Jeśli wartości minimalne i maksymalne ciśnienia są zapisywane w rejestrze , wartości szczytowe 

przechowywane odpowiadają wartości szczytowej obliczonej dla każdego interwału zapisu. 

 

 

Modyfikacje użytkownika 

 

Użytkownik może korzystać z oprogramowania ManoConfig aby zmienić domyślną lub startową jednostkę 

z możliwością wyboru jednostek ciśnienia oraz stworzenia dodatkowych jednostek specyficznych dla użytkownika. 

To oprogramowanie może być również użyte do zmiany czasu funkcji automatycznego wyłączania 

i skalibrowania urządzenia. 

 

 

Uwagi 

 

• Jeśli wybrana funkcja lub jednostka nie jest aktywowana w ciągu 10 sekund, klawiszem 

   ENTER - LEO 5 powraca do trybu pomiarowego bez zmiany jakichkolwiek ustawień. 

• Włączenie i wyłączanie LEO 5 nie ma wpływu na jakiekolwiek z poprzednich ustawień. 

• Jeżeli funkcja PEAK lub CONT jest aktywna , to jest to wskazywane przez migający znak na wyświetlaczu. 

• Jeśli ciśnienie nie może być przedstawione na wyświetlaczu pojawi się  OFL  (przepełnienie) lub  UFL  

   (niedomiar) 

.• Jeśli aktualne ciśnienie wykracza poza zakres pomiarowy , ostatnia ważna wartość ciśnienia 

    zacznie migać na wyświetlaczu (ostrzeżenie przed przeciążeniem) . 

• Temperatury poza  0 ... 50 ° C mogą pogorszyć czytelność wyświetlacza. 

 

 

Wytyczne w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania 

 

Przed przystąpieniem do instalacji , uruchomienia i obsługi produktu , należy upewnić się , że spełnia on uzgodnione 

specyfikacje techniczne odnośnie zakresu pomiarowego , wykonania i szczególnych warunków pomiaru. 

• Instaluj urządzenia tylko w systemach bez ciśnienia. 

• Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzenia. 

• Nie należy upuszczać ani rzucać urządzeniem. 

• Nigdy nie używaj urządzenia w temperaturze powyżej 80 ° C. 

 

 

Bezpieczeństwo danych 

 

KELLER nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych jakiejkolwiek natury i nie będzie płacić 

odszkodowania, w przypadku utraty danych. Dane zapisane w produkcie mogą zostać utracone, jeśli produkt 

zostanie naprawiony lub wymieniony. Zawsze należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w 

produkcie przed oddaniem go do naprawy lub wymiany. 



 

KELLER Software 

 

W sekcji Download na www.keller-druck.com znajdziesz wszystkie programy Keller za darmo. Witryna zawiera 

najnowsze wersje oprogramowania wraz z kartami katalogowymi oraz instrukcje dla odpowiednich produktów. 

 

 

Gwarancja 

 

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń urządzenia spowodowanych przez normalne zużycie lub niewłaściwe użycie. 

Serwis i wsparcie 

Dla serwisu i wsparcia , skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub poprzez kontakt na  www.keller-druck.com. 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

Niniejszym oświadczamy, że następujący produkt: 

Manometr Cyfrowy LEO 5 

Spełnia podstawowe wymagania, które zostały ustanowione w poniższych dyrektywach Unii Europejskiej: 

Dyrektywa 2004/108 / WE 

Jako kryteria dla  manometru cyfrowego LEO5 zastosowano następujące standardy: 

 
Deklarację wystawiono przez producenta: 

KELLER AG für Druckmesstechnik, St. Gallerstrasse 119, CH-8404 Winterthur 

Z pełnią odpowiedzialnością przez: 

KELLER GmbH, Schwarzwaldstrasse 17, D-79798 Jestetten 

 

Jestetten 5. Czerwca 2014 

 

 

 

 

 

 

Właściciel zarządzający (z pełnoprawnym podpisem) 

 

 

 

 

 

Keller-Druckmesstechnik - Biuro Polska 

tel. (61) 832-77-28    fax (61) 832-80-32    e-mail: b.janiak@keller-druck.com    www.keller-druck.com.pl 

 

http://www.keller-druck.com/

