WARUNKI GWARANCJI
1. Producent zapewnia prawid³owe dzia³anie
termometru i bezp³atne usuwanie wad ukrytych
w okresie 24 miesi¹ce od daty sprzeda¿y.

TERMOMETR HIGROMETR
ELEKTRONICZNY

2. Naprawy gwarancyjne œwiadczone s¹ przez
producenta.
3. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
a) uszkodzenia mechaniczne sprzêtu
b) uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwej
eksploatacji
c) baterie
Data sprzeda¿y:
...................................

Pieczêæ punktu sprzeda¿y
i podpis sprzedaj¹cego

RHT-15
INSTRUKCJA
OBS£UGI

.........................................

Termhigrometr RHT-15 jest przenoœnym przyrz¹dem do pomiaru
temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej. Elementem pomiarowym jest cyfrowy
czujnik temperatury i wilgotnoœci firmy Sensirion typu SHT15 mierz¹cy
Pojawienie siê na wyœwietlaczu komunikatu “LOBAT”
œwiadczy o nadmiernym roz³adowaniu, baterie nale¿y wymieniæ na nowe. temperaturê w zakresie -20ºC do 60ºC oraz wilgotnoœæ w zakresie 0-100%.
Szybkoœæ reakcji oraz sta³oœæ parametrów œwiadcz¹ o wysokiej jakoœci
przyrz¹du pomiarowego .
W tym celu nale¿y zdj¹æ pokrywkê pojemnika na baterie.
Sensor jest kalibrowany fabrycznie i charakteryzuje siê wysok¹ stabilnoœci¹
Aby zdj¹æ pokrywê pojemnika nale¿y odkrêciæ dwie œruby mocuj¹ce.
i niezawodnoœci¹. Czas reakcji czujnika wilgotnoœci wynosi < 4 sekundy
zaœ czas reakcji czujnika temperatury od 5 do 60 sekund.
WYMIANA BATERII

DANE TECHNICZNE
Zakres mierzonych temperatur: -20ºC do 60ºC
Rozdzielczoœæ:w ca³ym zakresie pomiarowym 0,1 ºC
Dok³adnoœæ: -/+0,5ºC w zakresie od 5ºC do 40ºC
Czas reakcji czujnika temperatury od 5 do 60 sekund
Zakres mierzonych wilgotnoœci 0 - 100%
Czas reakcji czujnika wilgotnoœci <4 sekund
Rozdzielczoœæ w ca³ym zakresie pomiarowym 0,1%
Dok³adnoœæ pomiaru wilgotnoœci +/- 2 % RH w zakresie 10...90 % RH
Stopieñ ochrony obudowy: Ip66
Zasilanie:baterie 2xAA (baterie alkaliczne)
Czas pracy termohigrometru: 800 godz.
Wyœwietlacz: 2x8 znaków
Wymiary obudowy: 150x82x29 mm
Waga: 250g

Termometrhigrometr RHT15 jest wzorcowany przy pomocy termometru
kontrolnego DTI 1000 nr. Fabr.008954-01159 Firmy
Ametek Jofra Instruments posiadaj¹cego deklaracjê zgodnoœci ze
standardami Unii Europejskiej.
Do termometru do³¹czamy Œwiadectwo Wzorcowania wydane przez
nasze laboratorium.

Nr fabr. ................................
Kontrola techniczna ..............................

W£¥CZENIE TERMOHIGROMETRU
Aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ termohigrometr nale¿y wcisn¹æ
przycisk “ON/OFF”
POMIAR TEMPERATURY I WILGOTNOŒCI
1.W³¹cz miernik
2.Po w³¹czeniu termometru na wyœwietlaczu pojawia siê
aktualna temperatura i wilgotnoœæ .
3.Odczytaj temperaturê i wilgotnoœæ na wyœwietlaczu.
Uwaga
Czas niezbêdny do wykonania prawid³owego pomiaru
temperatury i wilgotnoœci wynosi od 5 do 60 sekund.

4.Funkcje odzyskiwania wartoœci maksymalnej i minimalnej
temperatury i wilgotnoœci TH/MAX , TH/MIN.
5.Funkcja HOLD s³u¿y do zamra¿ania pomiaru na wyœwietlaczu.
6.Funkcja LIGHT umo¿liwia podœwietlanie wyœwietlacza.
7.ERASE kasowanie zapisanych wartoœci minimalnych i maksymalnych.

