
SPOSÓB WYKONYWANIA POMIARÓW

W kotle CO lub kominku pomiary ci¹gu kominowgo doko-
nujemy w kanale kominowym lub kamorze spalania. Aby
wykonaæ pomiar w kanale kominowym nale¿y wywierciæ
otwór Ö 8 mm i wsun¹æ metalow¹ koñcówkê wê¿yka.
Wloty powietrza do kot³a nale¿y pozamykaæ. Podobnie
aby wykonaæ pomiar podciœnienia w komorze spalania
nale¿y otwór zasypowy zas³oniæ tywardym kartonem
i w nim wykon¹æ otwór o œrednicy 8 mm. Zas³oniêcie
otworu zasypowego powinno byæ w miarê szczelne.
Pozosta³e furtki i otwory rewizyjne kot³a jak równie¿ wy-
czystkê nale¿y zamkn¹æ.

UWAGA! Podczas zerowania przyrz¹du oraz w czasie
pomiarów nale¿y przyrz¹d utrzymywaæ w pozycji pozio-
mej.
Nie wolno przekraczaæ ciœnienia powy¿ej 10 000 Pa
100 cm s³upa wody! 

GWARANCJA

Producent udziela 24 miesiêcznej gwarancji od daty
sprzeda¿y na w/w wyrób pod warunkiem przestrzega-
nia zasad obs³ugi mikromanometru oposanych w niniej-
szej instrukcji.
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MIKROMANOMETR MM 501

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy                       -2000 ... +2000 Pa
Rozdzielczoœæ                             +/- 1Pa
B³¹d pomiarowy                          +/- 1 Pa
Zasilanie bateryjne                      2 x 1,5 V  (2 x AA)
Czas ustalenia zera                    8 sek
Czas pomiaru                             5 min (wy³¹czenie
                                                             automatyczne)
Pomiar ró¿nicowy ciœnienia        dwa króæce pomiarowe
Iloœæ w³¹czeñ przyrz¹du             150 ...300 w zale¿noœci
                                                   od baterii
Wymiary                                     135 x 68 x 23 mm
Waga                                          155 g
Wyposa¿enie                              w¹¿ silikonowy 
                                                   z koñcówk¹ metalow¹
Za³¹czenie 5 minutowe

Za³¹czenie zasilania dokonuje siê poprzez naciœniêcie
przycisku oznaczonego czerwonym kolorem. Po 1 sek
na ekranie wyœwietlacza pojawi siê komunikat "MM 501
BB TRONIK i nr wersji" oprogramowania po czym na-
stêpuje odliczenia czasu ustabilizowania zera ("Start"
i odliczanie sekund). Po 8 sekundach na ekranie wyœwie-
tlana jest wartoœæ ró¿nicy ciœnienia miêdzy króæcami
pomiarowymi. W trakcie tych czynnoœci nastêpuje pod-
œwietlenie ekranu które trwa oko³o 3 minut.
UWAGA! Do czasu ustabilizowania zera nie wolno do
króæców pomiarowych przyk³adaæ ¿adnego ciœnienia. 
Krótkie naciœniêcie przycisku powoduje wyœwietlenie
wartoœci mierzonej w ró¿nych jednostkach Pa (paskal)
mm H2O, mmHg, mbar, PSI. 

  

Po 5 minutach przyrz¹d 
wy³¹cza siê samoczynnie. 
Wczeœniejsze wy³¹czenie: nale¿y przytrzymaæ przycisk 
do czasu ukazania siê "POWER OFF" (2 sek).

ZASTOSOWANIE

Mikromanometr MM 501 umo¿liwia wykonywanie pomia-
rów ró¿nicy ciœnieñ ju¿ od wielkoœci 0,1 mmH2O = 1Pa.
Nadaje siê do pomiarów podciœnienia w kana³ach komi-
nowych, systemach wentylacyjnych itd, gdzie mamy do
czynienia z bardzo ma³ymi wartoœciami nad- lub podciœ-
nienia.
Pomiary okreœlaj¹ce wartoœæ ci¹gu kominowego maj¹
kapitalne znaczenie w ocenie sprawnoœci systemów ko-
minowych zintegrowanymi z urz¹dzeniami grzewczymi.
Producenci kot³ów na podstawie przeprowadzonych
certyfikacji podaj¹ wymagania dla ci¹gów kominowych.
Czêsto zdarza siê, ¿e win¹ za nieprawid³ow¹ pracê kot³a
obarcza siê producenta kot³a podczas, gdy sprawc¹ jest
niesprawny system kominowy. Tego nie da siê jedno-
znacznie stwierdziæ bez pomiarów podciœnienia (ci¹gu)
w kanale kominowym. W dokumentacji kot³a CO lub
kominka  podaje siê, ¿e podciœnienie powinno byæ w gra-
nicach 20 do 35 Pa. Tymczasem pomiary dokonane w
rzeczywistych kominach wynosz¹ w stanie zimnym 
ledwie 4 do 10 Pa.  
Nowoczesne kot³y, gdzie spaliny ze wzglêdu na wysok¹ 
sprawnoœæ s¹ mocno wych³odzone (oddaj¹ ponad 80 %
ciep³a do instalacji grzewczej), kominy nie bêd¹ nale¿ycie
pracowa³y ze wzglêdu na ich niskie temperatury. Bêdzie
to skutkowa³o dymieniem w kot³owni, niecalkowitym spa-
laniem opa³u, zani¿on¹ moc¹ kot³a itd. W efekcie kocio³
bêdzie nieekonomiczny i nieekologiczny. W tym przy-
padku  nale¿y skorzystaæ z pomocy s³u¿b kominiarskich,
które zalec¹ b¹dŸ przebudowê komina lub zaistalowanie
œrodków wspomagaj¹cych ci¹g kominowy (np. wentyla-
tor wyci¹gowy spalin, który skutecznie rozwi¹¿e problem). 
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