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Przenoœny elektroniczny przyrz¹d do pomiaru temperatury i wilgotnoœæ powietrza
w pomieszczeniach z dodatkowym zewnêtrznym, od³¹czalnym czujnikiem temperatury na kabelku.
DANE TECHNICZNE:
Zakres pomiarowy:
a/ wewnêtrzny czujnik temperatury i wilgotnoœci: RH[20...99%];t[ 0...+50 OC]
b/ zewnêtrzny czujnik temperatury: t [-50...+~70 OC];
O
O
c/ jednostki temperatury: C / F
Niepewnoœæ pomiaru: typowo RH [ +/-5% ]; t [+/-1 OC] (w temp.20OC i wilg.50%); maks.+/-2 OC, +/-10% RH.
Rozdzielczoœæ pomiaru: 1%; 0,1 OC
Czas odœwie¿ania danych na wyœwietlaczu: 10 sek.
Zasilanie: 1x1,5V bateria AAA lub zamiennik ;
Alarm dla temperatury punktu szronu: tylko dla zewnêtrznego czujnika temperatury { 0 OC};
Pamiêæ MIN -mum / MAX -imum;
Wymiary wyœwietlacza: 79mm [szerokoœæ] x 66 mm [wysokoœæ] ;
Wymiary przyrz¹du: 98 mm [szerokoœæ] x 110 mm [wysokoœæ] x 21 mm [gruboœæ] ;
Wyposa¿enie termohigrometru:
1/ zewnêtrzny, od³¹czalny czujnik temperatury na kabelku 3 m (1 szt):
2/ wieszak dla zewnêtrznego czujnika temperatury (1 szt);
3/ 1,5 V bateria typu AAA (1 szt);
4/ instrukcja u¿ytkowania.
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INSTALACJA
1/ W przypadku zastosowania zewnêtrznego czujnika temperatury zamontowaæ wieszak
czujnika ( np. przykleiæ do g³adkiej powierzchni lub zastosowaæ za³¹czony wkrêt) ;
wcisn¹æ czujnik w wieszak i w³o¿yæ wtyk z³¹cza w gniazdo czujnika (z prawej strony).
2/ w³o¿yæ bateriê w komorê zasilania, zachowuj¹c odpowiedni¹ polaryzacjê.
3/ Przyrz¹d przejdzie krótki auto-test i po up³ywie 5 sekund zaczyna wyœwietlaæ mierzone wartoœci
wilgotnoœci i temperatury.
4/ Zdj¹æ ochronn¹ foliê z wyœwietlacza .
5/ Powiesiæ lub postawiæ termohigrometr w miejscu nie nara¿onym na nas³onecznienie, z daleka
od grzejnika.
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OBS£UGA
1/ Odczyt zawartoœci pamiêci MIN/MAX:
a/ naciœniêcie przycisku MIN/MAX - wyœwietlaj¹ siê wartoœci MAX dla wilgotnoœci i temperatury;
ponowne naciœniêcie przycisku wyœwietlaj¹ siê wartoœci MIN dla wilgotnoœci
i temperatury; ponowne naciœniêcie przycisku spowoduje powrót do normalnego trybu
pracy przyrz¹du.
b/ naciœniêcie i przytrzymanie przycisku MIN/MAX a¿ do ukazania siê na wyœwietlaczu
2 poziomych rzêdów kresek spowoduje wyzerowanie pamiêci MIN/MAX.
2/ Wyœwietlanie wartoœci zewnêtrznej temperatury (przy w³¹czonym czujniku na kabelku !):
a/ naciœniêcie przycisku OUT na wyœwietlaczu poka¿e siê mierzona wartoœæ temperatury
zewnêtrznej (obok cyfr pojawi siê napis OUT);
b/ ponowne naciœniêcie przycisku OUT przyrz¹d zaczyna mierzyæ temperaturê normalnie.
3/ Alarm dla temperatury punktu szronu:
a/ tylko dla pod³¹czonego zewnêtrznego czujnika temperatury: przyciœniêcie prze³¹cznika
ALERT (na tylnej œciance przyrz¹du) spowoduje przejœcie w tryb pracy alarmu (sygna³
dŸwiêkowy ) w przypadku osi¹gniêcia wartoœci mierzonej temperatury 0 OC (na wyœwietlaczu
pojawi siê napis ALERT) ; ponowne naciœniêcie przycisku spowoduje powrót do normalnej pracy.
O
O
4/ Zmiana jednostek C / F:
a/ przez naciœniêcie przycisku OC / OF (na tylnej œciance).
5/ Wy³¹czanie zasilania przyrz¹du:
a/ przez naciœniêcie przycisku ON/OFF
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