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1. Przeznaczenie przyrz du

Przeno ny, cyfrowy miernik ci nienia bezwzgl dnego z czujnikiem Setra model
470, jest przeznaczony do pomiarów ci nienia bezwzgl dnego powietrza, g ównie
w wyrobiskach kopal  g binowych. Przyrz d realizuje pomiar i rejestracj  ci nienia
z du  dok adno ci . Mo e by  stosowany zarówno do bie cych pomiarów,
wykonywanych przez s by wentylacyjne kopalni, jak i do badawczych
eksperymentów pomiarowych realizowanych przez grupy specjalistyczne.
Mikroprocesorowy rejestrator umo liwia zapami tanie zmierzonych warto ci ci nienia
w pami ci wewn trznej i pozwala na atwe przenoszenie danych do komputera
w celu dalszego przetwarzania. Ponadto umo liwia odczytanie warto ci aktualnego
ci nienia, dopisanie do danych pomiarowych (dzi ki wbudowanemu zegarowi czasu
rzeczywistego) daty i czasu pomiaru, oraz wprowadzenie identyfikatora miejsca
pomiaru. Analiza wyników pomiarów mo e by  podstaw  do wyznaczania
potencja ów aerodynamicznych oraz wykonywania zdj  depresyjnych sieci
wentylacyjnej kopalni.

2. Podstawowe parametry techniczne

 Zakres pomiarowy: od 800 do 1300 hPa/mbar

 Rozdzielczo  pomiaru: 0.01hPa

 Dok adno : +/- 0.02 % FS  (FS=500hPa)

 Nieliniowo : +/- 0.012 FS  (End point)

 Histereza: 0.010% FS

 Powtarzalno : +/- 0.010% FS

 Efekty termiczne w zakresie od 0 do 45 OC:

Dryft zera: +/- 0.004% FS/ OC
Dryft czu ci: +/- 0.002% FS/ OC

 Stabilno  czasowa

< +/- 0.005% FS dla 24h
< +/- 0.02%   FS dla 30 dni
< +/- 0.05%   FS dla 1 roku

 Cz stotliwo  pomiarów: 1 pomiar/sek.
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 Zasilanie przyrz du:                z baterii akumulatorów
Autonomiczny czas pracy:  do 18 h dla miernika ci nienia

do 18 h dla rejestratora
 Archiwizacja wyników pomiarów w pami ci wewn trznej przyrz du

pojemno  pami ci:
10833 pomiary dla rejestracji ci ej; np.15h rejestracji dla dt=5s
2322 pomiary dla rejestracji pojedynczych z zapisem identyfikatora

 Dost p do pami ci:  interfejs RS 232

 Warunki pracy:
temperatura +5  +40 C
wilgotno  wzgl dna do 95% bez kondesacji,

 Wymiary przyrz du z futera em 240x330x160 mm

 Ci ar przyrz du ok. 5.5 kG

Sk ad zestawu pomiarowego: cyfrowy miernika ci nienia
bezwzgl dnego z czujnikiem Setra
model 470

rejestrator mikroprocesorowy typu
BAR

Wyposa enie standardowe: futera  skórzany,
zasilacze do adowania akumulatorów ( 2 szt.),
interfejs RS 232 + oprogramowanie do odczytu
danych pomiarowych,
wiadectwo wzorcowania,

instrukcja obs ugi,
karta gwarancyjna.

3. Opis ogólny

Przeno ny cyfrowy miernik ci nienia bezwzgl dnego z czujnikiem Setra model
470 (rys. 2) jest zestawem pomiarowym ci nienia bezwzgl dnego powietrza, w sk ad
którego wchodz  dwa niezale nie zasilane urz dzenia, umieszczone w skórzanym
futerale, po czone ze sob  przewodem umo liwiaj cym dwustronn  komunikacj .

Zestaw sk ada si  z:
- cyfrowego miernika ci nienia bezwzgl dnego z czujnikiem Setra model 470,
- rejestratora mikroprocesorowego typu BAR.

Czujnik Setra 470 wraz z blokiem zasilacza ZA-1 umieszczone s  w obudowie
poliw glanowej Fibox, zapewniaj cej stopie  ochrony IP 67.
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Rejestrator mikroprocesorowy BAR jest zmontowany w obudowie z tworzywa
sztucznego ABS.

Prac  zestawu steruje program zapisany w pami ci urz dzenia rejestruj cego,
który zapewnia:

- obs ug  transmisji: inicjacj  seansu transmisji z przetwornika Setra 470
zgodnie z protoko em wymiany informacji,

- archiwizacj  danych pomiarowych,
- obs ug  wy wietlacza LCD,
- obs ug  klawiatury.

Dodatkowy interfejs RS 232 umo liwia przenoszenie danych pomiarowych
zgromadzonych w pami ci rejestratora do komputerów typu PC.

Przenoszenie danych jest mo liwe wy cznie w pomieszczeniach nie
zagro onych wybuchem, z wykorzystaniem programu dostarczanego
z zestawem pomiarowym.

4. Uruchomienie zestawu

Przed uruchomieniem zestawu pomiarowego nale y dokona  po czenia
miernika Setra 470 z rejestratorem BAR. Po czenie jest realizowane za pomoc
kabla wyprowadzonego z miernika Setra 470 i zako czonego wtykiem  (4 pin), który
nale y umie ci  w gnie dzie oznaczonym symbolem TR (rys.2).

Poniewa  wspó pracuj ce urz dzenia posiadaj  w asne zasilacze, nale y je
czy  przed rozpocz ciem pomiarów.

4.1.  Za czenie miernika Setra 470

Zasilanie miernika nale y w czy  na ok. 45 sek. przed rozpocz ciem
pomiarów. Czas ten jest potrzebny na uzyskanie przez czujnik gotowo ci
pomiarowej. W tym czasie czujnik nie dokonuje pomiarów i nie reaguje na
polecenia rozpocz cia transmisji danych generowane przez rejestrator.

Wy cznik zasilania jest dost pny na bocznej ciance obudowy miernika
(rys. 2). Poni ej wy cznika zabudowane s  dwa sygnalizatory optyczne (diody LED),
informuj ce o za czeniu/wy czeniu przyrz du i stanie baterii akumulatorów.

Po za czeniu zasilania powinna wieci  si  dioda LED zielona, informuj ca
o podaniu napi cia zasilania do czujnika Setra 470 oraz o prawid owym napi ciu
baterii akumulatorów. Jednoczesne wiecenie si  czerwonej diody LED informuje o
niskim napi ciu baterii akumulatorów i potrzebie jej na adowania z zasilacza
zewn trznego. wiecenie si  tylko czerwonej diody LED informuje, e praca
przyrz du jest mo liwa jeszcze przez okres oko o 30 minut. wiecenie czerwonej
diody LED nie powinno by  powodem do przerywania pomiarów. Dane
pomiarowe s  prawid owe, a  do momentu pokazania si  zerowych warto ci na
wy wietlaczu miernika.
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4.2.  Za czenie rejestratora BAR

Za czenie rejestratora przeprowadza si  z klawiatury przyciskiem ON.
Uruchomienie przyrz du jest sygnalizowane pojawieniem si  na wy wietlaczu
informacji w postaci nazwy przyrz du i jego numeru seryjnego, a nast pnie stanu
baterii i dost pno ci pami ci.

W przypadku akumulatora na adowanego b dzie wy wietlana informacja
„BAT OK”, dla akumulatora roz adowanego „LO BAT”. W tym przypadku nale y
akumulator na adowa  z zasilacza zewn trznego zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w p.6. Je eli w trakcie pracy przyrz du napi cie akumulatora obni y
si , jest to sygnalizowane przez pulsuj cy prostok t w lewym rogu wy wietlacza.

Je eli pami  nie b dzie zawiera a danych pomiarowych wy wietlony zostanie
tekst „32512 BYTES FREE” oznaczaj cy maksymaln  liczb  wolnych bajtów
w pami ci. W przypadku obecno ci danych pomiarowych zostanie wy wietlona liczba
pozosta ych, wolnych bajtów w obszarze pami ci.

Po zako czeniu procedury startu i wy wietleniu w/w informacji (po ok. 5 sek.)
przyrz d wysy a do miernika Setra 470 kod rozpocz cia transmisji i przechodzi do
trybu pomiaru warto ci chwilowych ci nienia barometrycznego.

5. Obs uga rejestratora

Przyciski umieszczone na klawiaturze spe niaj  nast puj ce funkcje:

5.1 MENU - przegl d funkcji

Przechodzenie do poszczególnych opcji menu nast puje przy pomocy przycisku
MENU.

1. "BAROMETER ON"/" BAROMETER OFF"

Czujnik aktywny lub czujnik nieaktywny

Wybór przez naci ni cie przycisku
Akceptacja przyciskiem ENTER

2. "Store dt = xxxx s"

Pozwala na ustawienie przedzia u czasowego dt, w jakim dane maj  by
zapisywane do pami ci wewn trznej.

Ustawienie z klawiatury numerycznej.
Wybór pozycji kursora przez  .
Akceptacja przyciskiem ENTER
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3. "DATE :" dzie .  miesi c
"TIME :" godziny :  minuty

Umo liwia ustawienie zegara czasu rzeczywistego

Ustawienie z klawiatury numerycznej
Przesuwanie kursora przyciskiem
Akceptacja przez ENTER

4. "TIMER OFF"/ "TIMER ON"

Opcja umo liwiaj ca zaprogramowanie czasu rozpocz cia i zako czenia zapisu
danych do pami ci wewn trznej.

Wybór przez naci ni cie przycisku
Akceptacja przez ENTER

hh.mm hh.mm

godziny godziny
i minuty i minuty
za czenia wy czenia
procedury procedury
zapisu zapisu
do pami ci do pami ci

Warto ci wpisywane s  z klawiatury numerycznej
Przesuwanie kursora przyciskiem
Akceptacja przez ENTER równoznaczna z uaktywnieniem timera.

Warto ci dt dla timera ustawia si  w MENU.
Uaktywnienie timera sygnalizowane jest tekstem: "TIMER ON"

Wyj cie z procedury "TIMER ON" - tylko przez przycisk MENU,
nast pnie przestawienie

"TIMER ON"
na:

"TIMER OFF"
przyciskiem
i akceptacja polecenia przez ENTER

W czasie zapisu danych do pami ci z wykorzystaniem procedury TIMER na
ekranie sygnalizowany jest wpis przez tekst:

M warto  wpisywana jednostki
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strza ka " " sygnalizuje moment wpisu do pami ci (dt) i zapala si  na okres 1s
co powoduje , e dla dt  1s jest widoczna w sposób ci y.

Po zako czeniu wpisu w zadanym czasie, na wy wietlaczu pojawia si  napis:

"TURN ME OFF !!!"

Jedynym klawiszem aktywnym jest wtedy klawisz OFF.

5.2 STO - wpis do pami ci

Wpis do pami ci programuje si  po naci ni ciu przycisku STO.
Mo na wpisywa  ci g warto ci chwilowych:

p(t)

lub warto ci rednie
p

Przyk ad:

W MENU barometr ustawiony na ON, oraz dt = 0005

Nale y nacisn : STO

Pojawi si : "STORE p(t)"
"ID. xxxx"

Z klawiatury nale y wpisa  identyfikator; je eli identyfikator nie zostanie wpisany,
nast puje automatyczne zwi kszenie warto ci poprzedniego identyfikatora
o jeden.

Identyfikator akceptuje si  przyciskiem ENTER;
pojawia si  napis:

"STORE  p(t)"
"dd.mm   hh.mm"

Je eli nie modyfikujemy daty, po naci ni ciu ENTER
pojawia si  napis:

"STORE  p(t)"
"dt = 0005"

Teraz istnieje mo liwo  zmodyfikowania dt; je eli zostanie ustawione na 0000
dane z przyrz du nie b  wpisywane do pami ci;

po naci ni ciu klawisza ENTER rozpoczyna si  zapis.
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Uwaga!!!
Dane o dt z MENU s  przepisywane do STORE tylko po za czeniu przyrz du.
Modyfikacje dt wykonywane w STORE nie s  przenoszone do MENU.

Wyj cie z procedury STORE (zako czenie zapisu do pami ci) nast puje
przyciskiem ESC.

Je eli jest ustawione:
"STORE  p(t)"

to mo na wpisa :
"dt = x.x     s"

przez naci ni cie klawisza p(t) podczas wy wietlania tekstu

"STORE  p(t)"
“dt = xxxx s''

5.3 X - pomiar warto ci redniej

Pomiar rozpoczyna si  i ko czy przez naci ni cie przycisku X . Procedur  mo na
zako czy  przej ciem do pomiaru warto ci chwilowych przez naci ni cie
przycisku x(t) lub zapisem do pami ci, przez przycisk STO.

5.4 x(t) - pomiar warto ci chwilowych

Pomiary warto ci chwilowych rozpoczynaj  si  automatycznie po za czeniu
przyrz du. Cz stotliwo  pomiarów wynosi jeden pomiar na sekund . Powrót z
innych opcji do pomiarów warto ci chwilowych nast puje przez naci ni cie
przycisków x(t) lub ESC.

5.5 RCL - przegl danie pami ci

Po naci ni ciu przycisku RCL pojawi si  tekst:

warto jednostki
M ilo  pomiarów ID identyfikator serii

Przegl danie w przód nast puje przyciskiem RCL.
Przegl danie w ty  przyciskiem .
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5.6 CRL - zerowanie pami ci

Po naci ni ciu przycisku CLR mo na wyzerowa  pami .
Akceptacja przez naci ni cie przycisku ENTER.

5.7 Transmisja danych z pami ci rejestratora do komputera

Dla 32/64-bitowych systemów operacyjnych do ci gania danych
z rejestratora nale y stosowa  program BAR.exe. Program umo liwia bezpo redni
komunikacj  z portem RS-232, lub z portem USB po zastosowaniu konwertera RS-
232/USB. Wtyk kabla do transmisji danych nale y w  do gniazda TR rejestratora

BAR (rys.2).
Po pod czeniu i za czeniu rejestratora program automatycznie wykryje port

po klikni ciu przycisku „Szukaj BAR”. Procedura pobrania danych i zapisu do
wskazanego pliku realizowana jest po klikni ciu przycisku „Pobierz dane”.
Naci ni cie przycisku RS 232 zezwala na transmisj  danych do komputera.
Akceptacja przez naci ni cie przycisku ENTER.

W utworzonym pliku *.txt  w kolumnach kolejno umieszczono: identyfikator
pomiaru, dat  (bez miesi ca), czas wykonania kolejnych pomiarów, warto
zmierzon  .

W celu uzyskania wykresu plik nale y zaimportowa  do Excela. Nale y
pomin  import kolumn zawieraj cych identyfikator pomiaru i dat . W zale no ci od
konfiguracji komputera w kolumnie z danymi nale y zamieni  kropk  na przecinek.

Program obs uguje porty COM1 – COM 99.
Ustawienia portu:
- liczba bitów na sekund 9600
- bity danych 8
- parzysto brak
- bity stopu 1
- sterowanie przep ywem brak

UWAGA!!!   Wszystkie czynno ci zwi zane z przy czaniem rejestratora
do komputera nale y wykonywa  przy wy czonym rejestratorze.
W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobie stwo uszkodzenia
rejestratora lub utraty danych pomiarowych.

.
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5.8 Program do ustawiania czasu rzeczywistego, synchronizacja czasowa
kilku rejestratorów

Jednoczesny zapis danych pomiarowych w kilku rejestratorach, wymaga
zsynchronizowania ich zegarów czasu rzeczywistego. Jako wzorzec czasu
wykorzystywany jest zegar czasu rzeczywistego komputera stacjonarnego. Dane
o czasie tego zegara s  przepisywane do rejestratora przy pomocy programu
rs_bar04.exe. Po po czeniu komputera i rejestratora kablem transmisyjnym nale y
uruchomi  USTAWIACZ CZASU rs_bar04.exe. Nast pnie za czy  rejestrator.
Rejestrator musi by  w  trybie pracy pomiarów. Poniewa  miernik jest od czony,
na wy wietlaczu b  widoczne zerowe odczyty warto ci ci nienia.
Komunikaty programu USTAWIACZA CZASU:
"Nie mog  otworzy  portu szeregowego"
komunikat pojawia si  je eli RS232 komputera jest zaj ty przez inn  aplikacj , nie
istnieje, lub s  inne problemy hardwerowe
"Brak po czenia z urz dzeniem"
komunikat informuje, e mimo braku problemów hardwerowych z rejestratora nie
uzyskano w przeci gu 2s kodu potwierdzenia nawi zania transmisji
"B d odczytu !!!"
komunikat oznacza, e nie otrzymano kodu potwierdzenia przy odczycie
"Zapisa em"
czas zosta  przepisany do przyrz du. Nale y go porówna  z zegarem systemowym.

Najlepiej jest otworzy  jednocze nie obydwie aplikacje; zegara systemowego
i ustawiacza czasu.
Uwaga!!!
Ze wzgl du na ró nice, jakie mog  wyst pi  pomi dzy komputerami, dopuszczalne
jest kilkakrotne podj cie próby zapisu, nawet je eli pojawia si  komunikat "Brak
po czenia z urz dzeniem".

6.  Obs uga akumulatorów

Zestaw pomiarowy wykorzystuje w trakcie pomiarów dwa ród a zasilania
bateryjnego. Miernik ci nienia Setra 470 wykorzystuje bateri  akumulatorów Cd-Ni,
która w postaci hermetyzowanego bloku wraz z uk adami mikroprocesora i
stabilizatorów napi cia tworzy zasilacz ZA-1 i znajduje si  w obudowie Fibox.
Rejestrator korzysta z akumulatorów umieszczonych wewn trz obudowy.

Akumulatory roz adowane nale y adowa  wy cznie zasilaczami
sieciowymi dostarczanymi z zestawem pomiarowym.

adowanie baterii akumulatorów mo e by  wykonywane tylko
w pomieszczeniach nie zagro onych wybuchem.

Je eli stan roz adowania baterii jest nieznany, przed przyst pieniem do
adowania nale y j  roz adowa  przez za czenie przyrz dów do pracy. Stan
roz adowania b dzie sygnalizowany przez czerwon  diod  LED w przypadku
miernika, lub pulsuj cy prostok t w przypadku rejestratora.
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Nie nale y dopuszcza  do ca kowitego roz adowania baterii, poniewa
grozi to uszkodzeniem akumulatorów. Uwaga dotyczy ka dego z przyrz dów
wchodz cych w sk ad zestawu.

Cykl adowania akumulatorów powinien trwa  oko o 14 do 16 godzin.
adowanie baterii akumulatorów zasilacza ZA-1 nale y przeprowadzi

zasilaczem oznaczonym symbolem Z1, przez w enie wtyku zasilacza do gniazda
umieszczonego w górnej cz ci obudowy miernika Setra 470 i oznaczonego
symbolem BAT1 (rys.2).

adowanie baterii akumulatorów rejestratora nale y przeprowadzi  zasilaczem
oznaczonym symbolem Z2, przez w enie wtyku zasilacza (2 pin) do gniazda
oznaczonego symbolem BAT2 (rys.2). Zaleca si adowanie akumulatorów przed
ka  seri  pomiarów. Prawid owo na adowane akumulatory wystarczaj  na prac
zestawu przez oko o 18 godzin.

Uwaga!!!
Nale y unika  zbyt cz stego przekraczania podanych czasów adowania

akumulatorów.

7. Zalecenia eksploatacyjne
Warunki stosowania urz dzenia w wyrobiskach kopalni g binowej.

Cyfrowy miernik ci nienia bezwzgl dnego BAR mo e by
wykorzystywany do pomiarów wy cznie przez przeszkolonych
pracowników, wykonuj cych pomiary na podstawie instrukcji wydanej
i podpisanej przez upowa nion  osob  dozoru. Obowi zkiem
wykonuj cych pomiary jest posiadanie metanomierza indywidualnego
i ci a kontrola st enia metanu w miejscu wykorzystywania miernika

BAR. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych przepisami
st  metanu, miernik nale y niezw ocznie wy czy  i wycofa  si
z zagro onego rejonu.

- Cyfrowy miernik ci nienia bezwzgl dnego z czujnikiem Setra model 470 mo e
by  zasilany tylko z zasilacza akumulatorowego typu ZA-1 i mo e
wspó pracowa  tylko z mikroprocesorowym rejestratorem typu BAR.

- Cyfrowy miernik ci nienia mo e by  eksploatowany i konserwowany
tylko przez pracowników przeszkolonych w zakresie obs ugi.

- Rejestrator cyfrowy mo e by  eksploatowany i konserwowany tylko przez
pracowników przeszkolonych w zakresie obs ugi.

- adowanie zasilaczy akumulatorowych miernika i rejestratora, musi
odbywa  si  w pomieszczeniach, wzgl dnie strefach niezagro onych
wybuchem.

- Transmisja danych pomiarowych z rejestratora cyfrowego jest dozwolona
wy cznie w pomieszczeniach, wzgl dnie strefach niezagro onych
wybuchem

- Cyfrowy miernik ci nienia powinien by  transportowany w pokrowcu ze skóry
naturalnej.
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- Skórzany futera  skutecznie chroni zestaw pomiarowy przed uszkodzeniem
w czasie transportu i eksploatacji. Rejestratora BAR nie nale y wyci gn
z futera u w trakcie pomiarów.

- Ze wzgl du na zastosowanie w konstrukcji mechanicznej zestawu
pomiarowego tworzyw sztucznych, zobowi zuje si  u ytkownika cyfrowego
miernika ci nienia bezwzgl dnego z czujnikiem Setra model 470, do pokrycia
(spryskania) skórzanego pokrowca rodkiem antystatycznym przed ka dym
zjazdem do podziemnych wyrobisk górniczych.

- W przypadku nie u ywania przyrz du przez d szy okres czasu, zaleca si
raz na miesi c wykona  roz adowanie/ adowanie akumulatora, wg
procedur opisanych w p.6. Nale y unika  pozostawiania za czonego
przyrz du, który sygnalizuje roz adowanie baterii.

- Wymian  zu ytych akumulatorów nale y powierzy  wy cznie
producentowi.

- Roz adowanie akumulatora w rejestratorze nie powoduje utraty danych
pomiarowych zapisanych do pami ci i zmiany wskaza  zegara czasu
rzeczywistego.

- cza wk adane do gniazd rejestratora posiadaj  w ciwo
samoaretowania, uniemo liwiaj  przypadkowe roz czenie przez ci gni cie
za kabel. Wtyk nale y wyci ga  z gniazda w odpowiedni sposób
trzymaj c go za ruchom  cz  obudowy i opieraj c palce o obudow
urz dzenia. Wtyk i gniazdo nale y czy  tak, aby czerwone kropki na ich
obudowach pokrywa y si .

- Jakakolwiek ingerencja osób postronnych (innych ni  producent), która
mia aby nast pi  w uk adzie mechanicznym lub elektronicznym miernika
lub rejestratora jest zabroniona.

- W celu zapewnienia niezawodno ci gromadzenia danych pomiarowych
w pami ci rejestratora, nale y raz na dwa lata przekaza  przyrz d
producentowi, który wykona odpowiednie badania i odnotuje je na str. 16
i 17 niniejszej instrukcji.

- W celu kontroli parametrów metrologicznych miernika, zaleca si  raz na
2 lata (chyba, e przepisy WUG stanowi  inaczej) poddanie go
wzorcowaniu w uprawnionej instytucji. Wzorcowanie mo na
przeprowadzi  w G ównym Urz dzie Miar RP, Instytucie Mechaniki
Górotworu PAN, lub innej instytucji prowadz cej akredytowane
laboratorium wzorcuj ce. Wzorcowanie nale y przeprowadzi
niezw ocznie w przypadku zaistnienia podejrze , co do poprawno ci
wskaza  miernika.

- Wszystkie naprawy musz  by  odnotowane na str. 16 i 17 niniejszej
instrukcji i potwierdzone przez producenta
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WZORCOWANIE:

Instytut Mechaniki Górotworu PAN
30 – 059 Kraków
ul. Reymonta 27
LABORATORIUM WZORCUJ CE
WENTYLACYJNE PRZYRZ DY POMIAROWE
tel. +48 (12) 637 62 00
fax +48 (12) 637 28 84
www.img-pan.krakow.pl
lwwpp@img-pan.krakow.pl

NAPRAWY:

Instytut Mechaniki Górotworu PAN
30 – 059 Kraków
ul. Reymonta 27
LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH
tel. +48 (12) 637 62 00
fax +48 (12) 637 28 84
www.img-pan.krakow.pl
lsp@img-pan.krakow.pl

http://www.img-pan.krakow.pl/
mailto:lwwpp:@img-pan.krakow.pl
http://www.img-pan.krakow.pl/
mailto:lsp:@img-pan.krakow.pl
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Rys.2. Cyfrowy miernik ci nienia bezwzgl dnego z czujnikiem Setra model 470
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UWAGI SERWISOWE PRODUCENTA

Nr miernika ............................

Nr rejestratora..................................
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