
Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul. Bema 5 , tel.(91)484-21-55 , 
e-mail : handel@meraserw5.pl    ,   www.meraserw5.pl 

LEO Record 
MANOMETR CYFROWY Z FUNKCJĄ REJESTRACJI CISNIENIA I TEMPERATURY 

Cechy 
• Wysoka dokładność 0,05% FS 
• Izolowany czujnik ciśnienia piezorezystancyjnego zamknięty w metalowej    
 obudowie (stal 316L) wypełnionej olejem (do cieczy, gazów i par) 
• Rejestracja ciśnienia i temperatury 
• Pamięć nieulotna zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa danych 
• Bardzo niskie zużycie energii, długa żywotność baterii 
• Dostępna iskrobezpieczna wersja w wykonaniu przeciwwybuchowym  
  LEO Record Ei 

Funkcje 
• Szeroka gama jednostek ciśnieniowych do wyboru 
• 5 jednostek ciśnienia zdefiniowanych przez użytkownika, konfigurowalnych za   
  pomocą oprogramowania 
• Kalibracja punktu zerowego za pomocą przycisków 
• Funkcja zapisu może być zatrzymana i uruchomiona ręcznie 
• Różne konfigurowalne funkcje rejestracji 

Typowe aplikacje 
• Długoterminowe monitorowanie i rejestrowanie 
• Monitorowania sieci zaopatrzenia w wodę 
• Monitorowanie wycieków 
• Monitorowanie ciśnienia pola naftowego 
• Próby ciśnieniowe sieci gazowych i wodnych  

Dokładność 
± 0,05% FS 
Całkowite pole błędu 
± 0,1% FS (0…50°C)
Zakresy ciśnienia 
od -1 ... 3 bar do 0 ... 1000 bar 
od 0…30 mbar do 0 ... 300 mbar 

   LEO Record                                                                                                      LEO Record z osłoną gumową 

Wykonanie iskrobezpieczne  
LEO1 Ei 
Certyfikat: LCIE 01 ATEX 6001 X 

IECEx LCIE 18.0035 X  
Strefa 0: Ex II 1G Ex ia IIC T5 Ga 

www.meraserw5.pl 
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LEO Record Specyfikacja 
Standardowe zakresy pomiarowe (inne na życzenie) 

Rodzaj sensora 

LEO Record piezorezystancyjny  

LEO Record pojemnościowy 

Wersja PD posiada przyłącze kapilarne o średnicy 6 mm (wężyk)  dla ciśnienia referencyjnego (tylko suche nieagresywne gazy) 

Dokładności 

LEO Record piezorezystancyjny  

LEO Record pojemnościowy 

Tryb pomiaru 

PAA 
Ciśnienie 
abs 

Zero przy ciśnieniu 0 bar abs (próżnia) 

PA 
Ciśnienie 
abs 

Zero przy ciśnieniu 1 bar abs (quasi atm.) 

PR 
Ciśnienie 
wzgl. 

Zero przy ciśnieniu otoczenia 

PD- 
Ciśnienie 
róznicowe 

Zero przy równowadze stron „+” i „-‘’ 

Ciśnienie wzgl. PR bar rel. -1...3 -1…10 -1…30  

Ciśnienie abs. PAA bar abs. 0…4 0…11 0…31 0…61 0…101  

Ciśnienie abs. PA bar sg. 0…300 0…700 0…1000 

Przeciążenie bar 10 30 90 180 300 600 1200 1200 

Rozdzielczość wyśw. mbar/bar 0,1 / 0,001 1 / 0,001 10 / 0,01 10 / 0,01 10 / 0,01 10 / 0,1 100 / 0,1 100 / 0,1 

Ciśnienie wzgl. PR bar rel. 0..0,03 (30 mbar) 0…0,1 (100mbar) 0…0,3 (300mbar) 

Ciśnienie różnicowe PD bar diff. 0..0,03 (30 mbar) 0…0,1 (100mbar) 0…0,3 (300mbar) 

Przeciążenie bar 0,3 1 1,5 

Przeciążenie strony „-‘’ bar 0,03 0,1 0,3 

Rozdzielczość wyśw. mbar/bar 0,01 / 0,0001 0,1 / 0,0001 1 / 0,001 

Dokładność @ RT (20…25°C) ≤ ±0,05% FS Nieliniowość (BFSL), histereza, powtarzalność, zero i wzmocnienie 

Całkowite pole błędu TEB (0…50°C) ≤ ±0,1% FS Maks. odchyłka w wyspecyfikowanym polu temperatur i ciśnień 

Stabilność długoterminowa ≤ ±0,1% FS Rocznie w warunkach referencyjnych, zalecane sprawdzenie (rekalibracja) raz do roku 

Zakres kompensacji* 0…50°C Opcjonalnie inne zakresy możliwe 

Wpływ pozycji manometru ≤ ±1,5 mbar Fabrycznie kalibrowany w pozycji pionowej, sensor skierowany do dołu 

Rezerwa zakresu pomiarowego ±10% Przykładowo dla zakresu 10 bar pomiar możliwy do 11 bar 

Dokładność pomiaru temperatury ±1°C Pomiar w czipie krzemowym czujnika ciśnienia (z gałęzi mostka – TOB) 

Dokładność @ RT (20…25°C) ≤ ±0,1% FS Nieliniowość (BFSL), histereza, powtarzalność, zero i wzmocnienie 

Całkowite pole błędu TEB (0…50°C) ≤ ±0,2% FS Maks. odchyłka w wyspecyfikowanym polu temperatur i ciśnień 

Stabilność długoterminowa 
≤ ±0,1% FS / 
0,1mbar dla 
FS=30mbar 

Rocznie w warunkach referencyjnych, zalecane sprawdzenie (rekalibracja) raz do roku 

Zakres kompensacji* 0…50°C Opcjonalnie inne zakresy możliwe 

Wpływ pozycji manometru ≤ ±0,2 FS Fabrycznie kalibrowany w pozycji pionowej, sensor skierowany do dołu 

Wpływ ciśnienia statycznego (PD) 
≤ ± 0,005 %FS / 

bar  
 

Rezerwa zakresu pomiarowego ±10% Przykładowo dla zakresu 100 mbar pomiar możliwy do 110 mbar. 

Dokładność pomiaru temperatury ±1°C  

Ciśnienie statyczne  (PD) ≤ 2 bar  
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Dane elektryczne 

Rejestrator 

Dane mechaniczne
Materiały  

Pozostałe 

Temperatury                                                           

Bateria 
Bateria litowa 3,6V, 
 typSL-760 

LEO Record Ei  
W środowisku zagrożonym  wybuchem do użytku
wyłącznie z baterią SL-760 Tadiran 

Trwałość baterii Ok. 2 lata Przy użytku ciągłym z interwałem rejestracji 10 sek. 

Zewnętrzne zasilanie 8…28 VDC 

Urządzenia LEO-Record-Ei (ATEX) nie mogą być zasilane
z zewnątrz, a Interfejs RS485 nie może być używany w 
strefach zagrożonych wybuchem! 
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi 

Ochrona przed przepięciem i zamianą polaryzacji  
dla zasilania zewnętrznego 

± 32 V DC  

Odporność przepięciowa linii RS485 ± -7…12 V DC 

Zewnętrzna komunikacja cyfrowa RS485 halbduplex  

Częstotliwość pomiarowa (R485) 2 pomiary na sek. 

Przyłącze elektryczne Gniazdo Fischer D 103 A054-130  

Zgodność CE zgodnie z 2014/30/EU (EMC) EN 61326-1 / EN 61326-2-3 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-6- 4 

Rejestrator cykliczny Rejestracja ciśnienia i temperatury Różne konfigurowalne funkcje rejestracji ciśnienia i temperatury 

Pamięć 
* opcjonalnie pamięc powiększona 2x (nie dla wersji 
ALEO Record Ei ATEX) 

57 000 Wartości z czasem * Interwał pomiaru ≤ 15s  

28 000 Wartości z czasem * Interwał pomiaru > 15s  

Interwał rejestracji Najkrótszy 1 raz/ sek. Ustawialny 

Komponent LEO Record piezorzystancyjny LEO Record pojemnościowy 

Przyłącze procesowe Stal nierdzewna AISI 316L Stal nierdzewna AISI 316L 

Membrana separująca sensora Stal nierdzewna AISI 316L Ceramika Al2O3 96% pokryta warstwą złota 

Uszczelka sensora (wewnętrzna) Bez (konstrukcja spawana) Nitril 

Uszczelka przyłącza procesowego  (zewnętrzna) FKM (75 Shore, -20…200 °C)  FKM (75 Shore, -20…200 °C)  

Obudowa wyświetlacza 
Faradex AS-1003 Faradex AS-1003  

Szybka przednia LEXAN® 163R  LEXAN® 163R  

Olej wypełnienia sensora Olej silikonowy (inne na życzenie) bez 

Komponent LEO Record piezorzystancyjny LEO Record pojemnościowy 

Przyłącze procesowe ( inne na życzenie) 
G1/4” (standard) G1/4” (standard) 

1/4-18NPT 1/4_-18NPT 

Średnica x wysokość x głębokość –  
bez osłony gumowej 

76 x 125 x 54 mm 76 x 150 x 55 mm 

Średnica x wysokość x głębokość –  
z osłoną gumową 

85 x 130 x 58 mm 85 x 155 x 58 mm 

Masa (zgrubnie) 250 g 350 g 

Stopień ochrony IP65 IP65 

Temperatura medium -40…85°C 

Niedopuszczalne jest oblodzenie okolic membrany sensora Temperatura otoczenia -10…60°C 

Temperatura przechowywania -20…70°C 

Wskazówka: 
Czytelność wyświetlacza LCD jest gwarantowana w zakresie 0…50°C, poza tym zakresem czytelność 
wyświetlacza może być ograniczona. 
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Ochrona przeciwwybuchowa LEO Record Ei 

Wyświetlacz LCD 

Złącze elektryczne 

Wersja iskrobezpieczna LEO Record Ei jest zgodna z 

2014/34/EU (ATEX) oraz  IECEx  

Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb 
PTB 05 ATEX 2012 X 
IECEx PTB 13.0028 X 

Urządzenie może być zasilane wyłącznie baterią 3,6V  typu Tadiran 
SL-760  
Dozwolona maksymalna temperatura  
otoczenia -20…60°C 

Wskazówka: Warunki bezpiecznego stosowania wersji iskrobezpiecznej opisane są w instrukcji obsługi. 

Rozmieszczenie Informacje wyświetlacza LCD 

Szer. x wys. 
 27,8 x 30,0 mm 

Wys. cyfr: 
Góra: 8,4 mm x 3,8 mm  
Dół :   6,3 mm x 2,9 mm 

Rozmiary 27,8 x 30,0 mm 

Ilość cyfr  2 rzędy po 5 cyfr 

Tryb wyświetlania Ciśnienie + status rejestracji 

Odświeżanie 2 pomiary/sek. 

Ustawialne jednostki 
bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, 

mH2O, cmH2O, kp/cm2  

Dodatkowe definiowalne jednostki 
5 jednostek zdefiniowanych przez 
użytkownika (software ManoConfig) 

Rozmieszczenie Złącze Układ pinów 

Gniazdo Fischer D 103 A054-130 Kropka Punkt odniesienia 

1 GND 

2 Bez funkcji 

3 +Vcc 

4 RS485A 

5 RS485B 
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Dostępne złącza procesowe  

Dla zakresów ≤ 200bar 

Dla zakresów > 200bar 

Inne przyłącza dostępne na życzenie. 

LEO Record – Rozmiary i opcje 

Inne opcje specyficzne dla klienta 
• Inne skompensowane zakresy ciśnień 
• Inne skompensowane zakresy temperatur 
• Części mające kontakt z mediami wykonane z Hastelloy, Iconel 718 lub tytanu 
• Przednie okładki dostosowane do potrzeb klienta (np. własne logo) 
• Firmware specyficzne dla klienta z obliczeniami specyficznymi dla aplikacji (np. pomiar wycieków) 
• Inne materiały uszczelniające czujnika ciśnienia 
• Inne rodzaje napełniania olejem do przetworników ciśnienia (np. do tlenu) 
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LEO Record –zakres dostawy i akcesoria 

W dostawie 

Akcesoria 

Kuferek (manometr z baterią 
CR2430) 

Bateria litowa 3,6V SL-760 
Instrukcja obsługi D/E/F 

(polska do pobrania ze strony)

                          

              

                                                                   

Fabryczne świadectwo kalibracji 5 
pkt 

Świadectwo kalibracji 
zewnętrznego laboratorium 

Fabryczne świadectwo kalibracji 
11 pkt 

Futerał transportowy 

                           

            

                                                                     

Ochronna osłona gumowa 

Wydane przez zewnętrzne
laboratorium kalibracyjne z 
niemieckiej jednostki 
akredytowanej DAkkS lub 
szwajcarskiej jednostki 
akredytowanej SAS 

Odchyłka mierzona w 
temperaturze pokojowej wraz 
z histerezą 

Torba transportowa z 
mocowaniem paska 

Konwerter do podłączenia  
do PC 

Ochronna osłona gumowa 

Konwerter RS485-USB 
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LEO Record – Software 

Interfejs 

Wskaźnik LEO-Record ma interfejs cyfrowy 
(RS485 półdupleks). Szczegóły komunikacji 
oraz protokoły można znaleźć na stronie 
www.keller-druck.com. 
Dokumentacja, biblioteka łączy 
dynamicznych (DLL) i dostępne są różne 
przykłady programowania do zintegrowania 
protokół komunikacyjny do własnego 
oprogramowanie. 

Konwertery interfejsów 

Połączenie z komputerem jest 
nawiązywane przez konwerter 
interfejsu RS485-USB. Odpowiednie 
konwertery 
są dostępne jako akcesoria. Aby 
zapewnić płynne działanie,
zalecamy konwerter K-114A z 

odpowiednim złączem USB. 

KOLIBRI Desktop 

Dzięki oprogramowaniu Windows «KOLIBRI 
Desktop», dane rejestrowane za pomocą 
manometrów KELLER z funkcją rejestracji 
może być odczytywana i wizualizowana.
Dane te można wyeksportować w formacie 
CSV, JSON, obrazie, w formacie Excel lub 
Word, jako obraz lub w innym formacie do 
dalszego przetwarzania lub dokumentacji. 
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi 
oprogramowania, manometr  jest łatwy do 
skonfigurowania, a różne funkcje rejestracji 
zapewniają optymalny poziom adaptacji do
wykonywanego zadania pomiarowego. W celu 
konwersji wyniki pomiarów bezpośrednio po 
ich odczytaniu, 
informacje o miejscu pomiaru, na przykład
parametry związane z obliczaniem poziomu 
wody, mogą być zapisane bezpośrednio w 
urządzeniu pomiarowym. 
KOLIBRI Desktop ma darmową licencję i jest 
kompatybilny ze wszystkimi produktami z 
pakietu KOLIBRI. 

Opcje konfiguracji 

• Konfigurowalne kanały ciśnienia i 
temperatury 
• Konfigurowalny interwał przechowywania (1s 
… 99 dni) 
• Uśrednianie z konfigurowalnej liczby 
pomiarów 
• Rodzaje zapisu 
– Stały pomiar interwałowy 
– Zapisy sterowane zdarzeniami 
· Zapis rozpoczyna się po przekroczeniu 
wartości 
· Zapis rozpoczyna się gdy pomiar spadnie 
poniżej wartości 
· Zapis rozpoczyna się po zmianie wartości

→ Kombinacja stałej i sterowanej zdarzeniami

rejestracji 
• Kalibracja punktu zerowego ciśnienia 
• Rozpocznij pomiar natychmiast lub w 
określonym czasie 
• Obliczanie poziomu wody 
• Przechowywanie danych liniowe lub 
pierścieniowe 

Mano-Config 

Program ManoConfig jest kompatybilny z 
różnymi rodzajami manometrów KELLER i 
umożliwia klientom końcowym konfigurację 
urządzenia. 

Zakres funkcji 

• Konfiguracja okresu oczekiwania przed    
  automatycznym wyłączeniem 
• Aktywacja/dezaktywacja jednostek ciśnienia 
• Można zaprogramować jednostki ciśnienia    
  zdefiniowane przez użytkownika 
• Kalibracja kanału pomiaru ciśnienia 

CCS30 
Rejestracja pomiarów 

• Graficzna wizualizacja na żywo (on-line)    
 mierzonych wartości w konfigurowalnym    
 przedziale czasowym 
• Regulowany interwał pomiaru i    
 przechowywania 
• Funkcja eksportu zarejestrowanych wartości   
 pomiarowych(csv, ...) 

Konfiguracja 

• Wywoływanie informacji (ciśnienie i  
  temperatura, zakres, wersja   
  oprogramowania, numer seryjny itp.) 


