
Mikromanometr MCR-010 jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do pomiaru ciœnienia 
powietrza oraz gazów nieagresywnych. Pomiar mo¿e byæ dokonywany w czterech 
jednostkach: mBAR, kPa, mmHg, mmH20. Dziêki zastosowaniu techniki 
mikroprocesorowej MCR-010 dokonuje automatycznego przeliczenia wskazañ na 
wybrane jednostki.
Urz¹dzenie mo¿e byæ zasilane z baterii lub zasilacza sieciowego. Podczas pracy na 
zasilaczu sieciowym uk³ad bateryjny jest automatycznie od³¹czony. 

Wykonywanie pomiaru.

- przed pod³¹czeniem do badanego urz¹dzenia nale¿y upewniæ czy nie wytwarza ono 
ciœnienia wiêkszego ni¿ dopuszczalne dla MCR-010,
- w³¹czyæ mikromanometr naciskaj¹c zielony przycisk przez 3 sekundy,
- na wyœwietlaczu pojawi¹ siê jednostki “mBAR”. W przypadku pojawienia siê napisu 
“ERR” urz¹dzenie jest niegotowe do pracy  lub jest uszkodzony czujnik,
- wybraæ odpowiednie jednostki w których bêdzie dokonywany pomiar przez kolejne 
naciskanie zielonego przycisku, 
- dokonaæ zerowania wskazañ przez krótkie naciœniêcie czerwonego przycisku,
- pod³¹czyæ wê¿yki do króæców pomiarowych  MCR-010 oraz do badanego 
urz¹dzenia,
- podczas pomiaru pulsuj¹ce wskazanie ciœnienia oznacza przekroczony zakres 
pomiarowy,
- po zakoñczeniu pomiarów mikromanometr wy³¹czyæ przez 3-sekundowe  
naciœniêcie przycisku czerwonego.

Urz¹dzenie od momentu w³¹czenia odlicza czas 10 minut po czym dokonuje 
automatycznego wy³¹czenia w celu oszczêdzania baterii. Trzydzieœci sekund przed 
wy³¹czeniem u¿ytkownik jest informowany o zamiarze wy³¹czenia poprzez 
pulsowanie “jednostek”. 
U¿ycie dowolnego przycisku kasuje licznik czasu powoduj¹c odliczanie kolejnych 10 
minut. Aby nie powodowaæ niepotrzebnego zerowania przyrz¹du zaleca siê u¿ywaæ 
przycisku zielonego. Przy pracy na zasilaniu sieciowym ta funkcja jest nieaktywna.
Mikromanometr wyposa¿ony jest w funkcjê kontroli napiêcia zasilania.Przy zasilaniu 
bateryjnym stan baterii wyœwietlany jest w górnej czêœci wyœwietlacza w postaci 
symbolu baterii. Œwiecenie wszystkich 4 kresek w symbolu baterii oznacza, ¿e bateria 
jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany. Brak wyœwietlanych kresek oznacza 
koniecznoœæ wymiany baterii. W przypadku pracy na zasilaczu bateria jest od³¹czona 
a symbol baterii ma zapalone wszystkie 4 kreski. 
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Napiêcie zasilania: Napiêcie zasilania:- bateria:  9V typ 6F22 - bateria:  9V typ 6F22

Temperatura pracy: Temperatura pracy:

Wilgotnoœæ wzglêdna: Wilgotnoœæ wzglêdna:

Pomiar:                           - ró¿nicowy Pomiar:                           - ró¿nicowy

Ustalanie zera:               - w ca³ym zakresie pomiarowym Ustalanie zera:               - w ca³ym zakresie pomiarowym

Zakres wskazañ: Zakres wskazañ:

Rozdzielczoœæ: Rozdzielczoœæ:

Wybór jednostek: Wybór jednostek:mBAR - kPa - mmH O - mmHg2 mBAR - kPa - mmH O - mmHg2

o ood -5 C  do   40 C  o ood -5 C  do   40 C  

od 0%  do   90% od 0%  do   90%

- zasilacz: od 9V  do   15V DC/0,1A - zasilacz: od 9V  do   15V DC/0,1A

od -110,0  do  110,0 mBAR

0,1 mBAR 0,1 mBAR

Dane techniczne: Dane techniczne:

od -110,0  do  110,0 mBAR
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