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•    pomiar ciśnienia różnicowego  
•    prosta obsługa 
•    duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem 
•    17 jednostek ciśnienia 
•    funkcje Rejestrator, Min/Max, Test szczelności  
•    funkcje Hold, Damp, Zero
•    funkcje 10x zwiększenie czułości  
•    komunikacja za pomocą USB 
•    2x baterie AA fn. Ładowanie

Manometr cyfrowy serii DMS jest przenośnym serwisowym urządzeniem 
zasilanym przez baterie, przeznaczonym do szerokiego stosowania w 
przemyśle, energetyce, technologii medycznej, wentylacji, laboratorii, itp. 
Nadaje się również np. do badania 4Pa test. Wśród jego zalet jest dokładność 
pomiaru, szeroki zakres ciśnień, możliwość dziesięciokrotnego zwiększenia 
zasięgu. Łatwy w obsłudze, małe wymiary, niski pobór mocy, duża liczba 
dodatkowych funkcji. Komunikacja USB za pomocą standardowego kabla 
microUSB. 

Ręczny,wielofunkcyjny manometr wyposażony DMS jest umieszczony w 
ergonomicznie ukształtowanej obudowie wykonanej z wysokiej jakości 
tworzywa ABS, gumowe boki.Przód urządzenia jest zdominowany przez duży 
wyświetlacz graficzny z białym podświetleniem, kryty membranową klawiaturą 
z 9 przyciskami sterującymi. Do ciśnienia większego niż 100 Pa jest dozwolony 
pomiar gazowych i ciekłych czynników nieagresywnych, a urządzenia do 
zakresu poniżej 100 Pa umożliwiają mierzyć tylko nieagresywne gazy. Przyłąc-
ze ciśnienia odbywa się za pomocą dobrej jakości nawiewników metalowych o 
zewnętrznej średnicy 5 mm. Na te nawiewniki jest możliwe przyłączyć 
szybkozłącze DN2,5 lub bezpośrednio nasadzić rurkę pomiarową.

Cyfrowe dane o pomiaru ciśnienia są wyświetlane na 4-cyfrowym, głównym 
wyświetlaczu LCD z rozdzielczością 0,1% w skali nominalnej oraz w jednost-
kach wybranych przez użytkownika.Dodatnia wartość odpowiada nadciśnie-
niu, ujemna wartość – podciśnieniu,u różnicowego pomiaru dodatnia wartość 
odpowiada wyższemu ciśnieniu na wejściu dodatniego ciśnienia. Do 
wyświetlania głównych wartości ciśnienia jest możliwe zwiększyć czułość 
10-krotnie. Na wyświetlaczu pomocniczym można wtedy zobaczyć szczegóły 
wybranych funkcji:

•    Temperatura
•    Min/Max
•    Test nieszczelości (np. 4Pa test)
•    Prędkość / przepływ
•    Rejestrator

O ile nie wskazano inaczej, dane te są wyświetlane na pomocniczym 
wyświetlaczu  w takich samych jednostkach jako główne dane o ciśnieniu. W 
dolnej części wyświetlacza znajduje się linia pomocy, która informuje o 
funkcjach przycisków wielofunkcyjnych "strzałki". W górnej części wyświetlacza 
znajduje się data, godzina i informacja o stanie baterii.

Przyciski "strzałki" mają różne zastosowania, o ich aktualnych funkcjach 
informuje linia pomocy. Są to np. Funkcje DAMP - włączenie / wyłączenie 
amortyzacji, lub HOLD – zatrzymanie wartości na wyświetlaczu głównym, itp. 
Przycisk OK służy do potwierdzenia wyboru i wartości, podczas poruszania się 
w menu.

Górna linia przycisków ma stałe, przypisane funkcje: 
• Light - włączyć / wyłączyć podświetlenie wyświetlacza 
• Menu - wejście / wyjście do / z menu, fn. powrotu podczas nawigacji po menu 
• Zero – przytrzymanie przycisku 1/4s resetuje mierzone wartości  
• ON / OFF - włączenie / wyłączenie urządzenia

Ręczny manometr DMS jest zasilany przez dwa akumulatory AA lub przez 
baterie. Wybór typ baterii jest zawsze wyświetlany po pierwszym włączeniu 
urządzenia po wymianie baterii.Urządzenie posiada również zintegrowaną 
funkcję ładowania akumulatorów za pomocą kabla microUSB. Ten sam kabel 
micro USB służący do komunikacji danych pomiędzy miernikiem a kompute-
rem z oprogramowaniem operacyjnym.

Rejestrator danych do zapisu danych nie jest częścią podstawowej wersji 
miernika DMS i motuje się do urządzenia jako wyposażenie dodatkowe. Do 
jego zalet należy: 
• Duża pamięć FLASH aż do 200 tys. zapisów. 
• Zakres opcjonalnych okresów 1s – 24godz.. 
• Zapis do rejestratora w trybie uśpienia co znacznie zwiększa żywotność baterii. 
• Nagrywanie nie tylko głównej wartości ciśnienia, ale również temperatury i 
wartości wybranych funkcji pomocniczych
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Podstawowe dane techniczne:

Konserwacja:

Podstawowe instrukcje dot. używania:

Uwaga:

Oznaczenie:

Sposób zamawiania:

Producent zapewnia kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny tych 
urządzeń. Zwykła konserwacją polega na okresowym sprawdzaniu baterii lub 
akumulatorów. Zalecane jest utrzymywać urządzenie w czystości, uniknać 
działania na nie wysokich temperatur, nadmiernej wilgotności i uszkodzeń 
mechanicznych. Podczas ładowania postępuj wg instrukcji producenta baterii.

Jeżeli czynnikiem pomiarowym jest woda, zapobiegaj możliwemu zamrażeniu 
jej pozostałości w systemie pomiarowym urządzenia ! W przeciwnym razie 
istnieje ryzyko zniszczenia membrany, zwłaszcza do niższych zakresów 
ciśnienia. 
Zwrócić uwagę na wybór typu baterii. Po włożeniu nienaładowanych baterii i 
wyboru akumulatorów Ni-MH, przy przypadkowym rozpoczęciu ładowania 
mogło by to baterie i urządzenie DMS uszkodzić. 

Przed podłączeniem miernika do ukł.ciśnienia jest niezbędne dbać na to, 
aby zakres ciśnienia w urządzeniu, był dopasowany do mierzonego 
ciśnienia. U miernika różnicowego, użytkownik musi upewnić się, żeby 
mierząca membrana nie była jednostronnie przeciążona ciśnieniem 
wyższym niż dopuszczalne niedestrukcyjne ciśnienie odpowiadające 
zakresowi nominalnemu. 

Konieczne jest również zbadanie, czy pomiar czynnika nie atakuje 
wykorzystane materiały, tj. krzem, dural,mosiądz, tworzywa sztuczne i 
polieteroimid i uszczelnienie fluorosilikon. Tym wymogom odpowiada 
powietrze, azot, woda, etanol, olej, itp. 

Szczegółowe instrukcje są dostępne na www.cressto.cz

Przy zamówieniu należy podać typ miernika, zakres ciśnienia, metody pomiaru 
ciśnienia, rejestrator, ewentualnie wymóg na kontrolę metrologiczną. Jest 
również możliwość zamówienia obudowy z tworzywa sztucznego, szybkozłąc-
za, węża ciśnieniowego PA lub niskiego ciśnienia PVC lub węża silikonowego.

Komentarz:
Ta podstawowa wersja urządzenia nie jest przeznaczona do pomiaru w 
środowisku z  niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych oparów i 
gazów! 
Dla tych zastosowań firma Cressto Sp. Z o.o. produkuje urządzenia DMU 
/ JB. 
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 EMC – dle ČSN EN 61326-1

Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření měřidel u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Rodzaj urządzenia DMS 01 DMS 1 DMS 10 DMS 100 DMS 1000 
Nominalny zakres ciśnienia 100 Pa 1 kPa 10 kPa 100 kPa 1000 kPa 
Zakres pomiaru ciśnienia                                                ± 200 Pa                ± 2 kPa                ± 20 kPa           -100÷200 kPa     -100÷1000 kPa
Maksymalne nadciśnienie 1 kPa 10 kPa 40 kPa 200 kPa 2000 kPa
Niedestrukcyjne ciśnienie (krótkoterminowe)               20 kPa 100 kPa 100 kPa 300 kPa 2000 kPa 
Ustawianie błędu
Metoda pomiaru ciśnienia 

     max.1%              max.0,5%              max.0,5%            max.0,5%             max.0,5%
 

Zakres temperatur pracy 0 ÷ 50°C 
Temperatura przechowywania -5 ÷ 55°C 

 14 PIOsłona

   Różnicowe Różnicowe Różnicowe WzględneRóżnicowe, absolutne

Zasilanie 2x bateria AA lub akumulator 
Pobór prądu 
Max. prąd ładowania 

       50 mA z podświetleniem, 10 mA bez podświetlenia  

Zewnętrzny wymiar 155 x 96 x 28 mm 
g85

450mA

2Waga ( i bateria )

DMS       1
Metoda pomiaru ciśnienia
różnicowe

Zakres ciśnienia
100 Pa 01

D
względne R
absolutne A

1 kPa 1
10kPa 10
100 kPa 100
1000 kPa 1000
Rejestrator L


