Aby uruchomiæ podœwietlenie naciœnij klawisz oznaczony symbolem.
podœwietlenie naciœnij ponownie klawisz.

Aby wy³¹czyæ

Domyœlne ustawienie powoduje automatyczne wy³¹czenie miernika po 10sek. bezczynnoœci.
Aby uruchomiæ miernik do pomiarów ci¹g³ych nale¿y przy uruchamianiu trzymaæ wciœniêty
klawisz HOLD. Symbol
nie pojawi siê na wyœwietlaczu LCD.
Wymiana baterii.
Gdy stan pojemnoœæ baterii spadnie poni¿ej minimum wówczas na wyœwietlaczu wyœwietli siê
symbol baterii. Aby wymieniæ bateriê nale¿y œrubokrêtem krzy¿akowym odkrêciæ pokryw na
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PRZED PRZYST¥PIENIEM DO PRACY DOK£ADNIE ZAPOZNAJ SiÊ Z INSTRUKCJ¥
OBS£UGI.
Niestosowanie siê do zaleceñ zawartych w instrukcji mo¿e spowodowaæ uszkodzenie lub
zniszczenie przyrz¹du oraz sprowadziæ zagro¿enie zdrowia u¿ytkownika.
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4. OBS£UGA

1. WPROWADZENIE
DT-3321 terrmohigrometr jest miernikiem s³u¿¹cym do pomiaru temperatury i wilgotnoœci
powietrza, wyznaczania punktu rosy i mokrego termometru.

2. DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy:
Wilgotnoœæ: 0÷100%RH
Dok³adnoœæ:
±2% w zakresie (40%÷60%)
±3% w zakresie (20%÷40% oraz 60%÷80%)
±4% w zakresie (0%÷20% oraz 80%÷100%)
Temperatura: -30°C÷100°C
Dok³adnoœæ:
±0,5°C w zakresie -19,9°C÷60°C
±1°C w zakresie -30°C÷20°C oraz 60°C100°C
Rozdzielczoœæ pomiaru: 0,1°C
Czujnik wilgotnoœci: pojemnoœciowy Precision
Temperatura mokrego termometru: 0÷80°C
Punkt rosy: 30÷100°C
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Wilgotnoœæ bezwzglêdna: 500g/m
Czas odpowiedzi: 0,15 s
Wyœwietlacz: LCD 4 cyfry
Zasilanie: Bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
Œrodowisko pracy: 0°C÷50°C, 10÷90% RH
Prze³¹czana skala: pomiêdzy skal¹ °C i °F
Podœwietlenie wyœwietlacza: Tak
Pomiar ci¹g³y: Tak
Podwójny wyœwietlacz LCD: Tak
Wymiary/waga: 220x63x28 mm / 400g
Wyposa¿enie: bateria, etui, instrukcja obs³ugi
Urz¹dzenie spe³nia nastêpuj¹ce normy i standardy:
EN61326: Wyposa¿enie elektryczne do pomiarów, sterownia i u¿ytku w laboratoriach wymaga dokonania kompatybilnoœci elektromagnetycznej
IEC61000-4-2: Badanie odpornoœci na wy³adowania elektrostatyczne
IEC61000-4-3: Badania odpornoœci na pole elektryczne o czêstotliwoœciach radiowych
IEC61000-4-8: Badanie odpornoœci na pole magnetyczne o czêstotliwoœci elektromagnetycznej

Uruchomienie miernika odbywa siê przez naciœniêcie
klawisza Power.
Pomiar.
1. Przed uruchomieniem miernika nale¿y urz¹dzenie dostosowaæ do warunków w
których bêdzie dokonywany pomiar.
2. Nastêpnie uruchom miernik i zapewnij odpowiedni czas do ustabilizowania
pomiarów.
3. Naciœnij przycisk Modê i wybierz funkcjê % RH, g / m 3 i gr / m 3.
4. Naciskaj¹c klawisz ° C / ° F dokonujesz wyboru miêdzy

Wilgotnoœæ bezwzglêdna.
Pomiar wilgotnoœci bezwzglêdnej odbywa siê przez wybór klawiszem MODE

Pomiar punktu rosy.
Aby dokonaæ pomiaru punktu rosy nale¿y przyciskiem °C/°F wybraæ wartoœæ DP
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3. BUDOWA
1. Czujnik temperatury i wilgotnoœci
2. Wyœwietlacz LCD
3. Klawisz uruchamiania ON/OFF
4. Wilgotnoœæ wzglêdna/wilgotnoœæ bezwzglêdna
5. Klawisz podœwietlania
6. Klawisz C, F, WB, DP
7. Klawisz HOLD zatrzymania na wyœwietlaczu aktualnego
pomiaru
8. Klawisz zmierzonych wartoœci minimalnych i maksymanych

Funkcjê HOLD wybieramy klawiszem po prawej stronie obudowy. Na
wyœwietlaczu pojawia siê symbol HOLD u do³u z prawej strony wyœwietlacza.
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Funkcjê MIN/MAX wybieramy przez naciœniêcie klawisza oznaczonego symbolem
min/max. Symbole wybranej wartoœci wyœwietlaj¹ siê u do³u wyœwietlacza.

