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MANOMETRY CYFROWE – MANO GAUGE/ MANO RECORD/ MANO CALI 
WYSOKOPRECYZYJNE, STEROWANE MIKROPROCESOROWO 
 

Manometry cyfrowe firmy KELLER są wysokiej klasy mikroprocesorowymi urządzeniami do pomiaru ciśnień w szerokim zakresie 
pomiarowym. Przetworzona na sygnał cyfrowy wartość mierzonego ciśnienia, poddana cyfrowemu i matematycznemu 
przetworzeniu przez układ mikroprocesora, pozwala na wyeliminowanie błędów pomiaru w szerokim zakresie temperatury 
mierzonego medium. Manometry mają ekran LCD pozwalający na wyświetlenie kilku jednostek wartości mierzonego ciśnienia. 

 
MANO GAUGE 
Wskazanie: Ciśnienie, jednostki, temperatury, czas pomiaru. 
Opcjonalnie: Ciśnienie, jednostki pomiaru, wartość MIN i MAX  
Wszystkie funkcje i obsługa manometru wykonywane są przy pomocy 
jednego przycisku umieszczonego na froncie manometru. Klawiszem 
tym zerujemy wskazanie na wyświetlaczu oraz możemy zmienić czas 
trwania cyklu pomiarowego. Manometr w wersji MANO GAUGE może 
mieć dodatkowe retransmisyjne wyjście analogowe 4 ...20mA lub 0 
...10V (opcja na zamówienie) 
 
MANO RECORD: Możliwości MANO GAUGE plus 
rejestracja mierzonego ciśnienia 
Manometr mający możliwości wersji MANO GAUGE mający 
możliwość rejestracji i archiwizacji mierzonego ciśnienia i 
temperatury. Za pomocą klawisza określamy, które dane mają być 
wyświetlane i rejestrowane oraz ustawić przedział czasowy pomiędzy 
rejestrowanymi danymi i ilość rejestrowanych próbek (pamięć dla 960 
próbek, opcjonalnie 8100). Zarejestrowane dane mogą być przesłane 
poprzez RS232 do komputera. Na zamówienie dostarczone może 
być oprogramowanie i kabel do odczytu zarejestrowanych danych. 
 
MANO CALI 
Wersja CALI pozwala na odczyt danych takich jak: Ciśnienie, 
Jednostka Ciśnienia, Wartość MIN i MAX pomiaru w czasie. Rodzaj 
jednostki wybiera się przy pomocy klawisza funkcyjnego (bar, PSI, 
kPa, MPa,...). W wersji CALI mamy do dyspozycji funkcję TARA – 
pozwalającą ustalić nowy poziom zera (odniesienia), LEAK – pomiar 
nieszczelności instalacji w zaprogramowanym czasie, RES – 
dzielenie wartości wskazań przez 10. Dodatkowy klawisz HOLD – 
pozwala na „zatrzymanie” wartości wskazywanej na ekranie manometru.  
Wersja CALI ma możliwość rejestracji pomiaru jak w wersji RECORD. 
 

 

Zintegrowana cela pojemnościowa 
(30 mbar…1 bar) 

Zintegrowana cela Serii 6 
(-1..10 bar / -1...2 bar / -1…1000 bar) 

Zintegrowana cela Serii 11 
(10..600 bar) 

 
Klawisz KEY 

(tylko ManoCali) 

 

Klawisz główny 
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DANE TECHNICZNE 
Zakresy pomiarowe:                                                                                                              . 
MANO GAUGE   MANO RECORD  MANO CALI 
Względne/ Absolutne  Absolutne   Względne/ Absolutne 

Zakres  Rozdz.  Zakres  Rozdz.  Zakres  Rozdz.   . 
30 mbar 0,01 mbar 100 bar  0,03 bar -1...2 bar 0,5 mbar 
300 mbar 0,1 mbar 300 bar  0,1 bar  -1...10 bar 1,8 mbar 
1000 mbar 0,3 mbar 600 bar  0,2 bar  -1...25 bar 4,3 mbar 
-1...2 bar 1 mbar  1000 bar 0,3 bar  200 bar  0,03 bar 
10 bar  3 mbar      350 bar  0,05 bar 
30 bar  10 mbar     700 bar  0,1 bar   . 
 
Dokładność pomiaru *:                                                                                                       .                    
 MANO GAUGE/RECORD  MANO CALI 
  ± 0,1 % typ.   0,05 % typ. 
  ± 0,2 % max   0,1 % max                                                 . 
*(błąd zawiera wpływ  temperatury, nieliniowość, histerezę, powtarzalność i rozdzielczość wyświetlacza). 

 
Temp. pracy wyświetlacza: 0...50ºC 
Zasilanie:   Bateria Litowa 3,6V (w wyposażeniu) 
Żywotność baterii:  200 dni pracy ciągłej (100 dni dla MANO CALI) 
Wyjście ciągłe (opcjonalnie): 
  Analogowe* 4...20mA lub 0...10V (dla MANO RECORD/ GAUGE) 
  cyfrowe RS232           (dla MANO RECORD/CALI) 
*(dodatkowe wyjście ciągłe wymaga zastosowania dodatkowego zewnętrznego zasilania 10...28VDC) 

 
Temperatura otoczenia pracy: -10..60ºC 
Zakres kompensacji temp.:  0...50ºC 
Temperatura składowania:  -30..80ºC 
 
Rodzaj obudowy:   Poliamid 12 
Waga:     ok. 250 g 
Stopień ochrony   IP65 
 
Opcje na zamówienie: 
Obudowa metalowa (dla MANO RECORD/GAUGE) 
1 lub 2 zewnętrzne przetworniki 
Specjalne oprogramowanie 
Wyjścia cyfrowe 
Program LOGGER do komunikacji z PC oraz  kabel do transmisji danych 
Wykonanie w wersji EEx-ia (dla MANO RECORD/GAUGE) 
 

Program LOGGER: 
 
Program pracuje w środowisku WINDOWS – i pozwala na 
odczyt danych rejestrowanych w manometrze typu Mano 
Record lub Mano Cali i ich transmisję do komputera PC. 
Transmisja danych odbywa się poprzez kabel dołączany 
wraz z oprogramowaniem. 
Program umożliwia pełną obróbkę graficzną 
rejestrowanych danych i tworzenie raportu pomiarowego. 
Zarejestrowane dane mogą być przesłane do innych 
programów pracujących w środowisku WINDOWS np. 
Excell 

 


