
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

TERMOMETR CYFROWY 

WPROWADZENIE 

Przyrząd ten to przenośny, kompaktowy termometr cyfrowy 

z 3½-cyfrowym wyświetlaczem zaprojektowany 

do wykorzystywania zewnętrznej termopary typu K 

jako czujnika temperatury. Wskazania temperatury zgodne są z 

tabelami temperatury/napięcia National Bureau of Standards 

[amerykańskiego Narodowego Biura Standaryzacji] i normy IEC 

584 dla termopar typu K. Termometr wyposażony jest w jedną 

termoparę typu K. 

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 

Zalecane jest zapoznanie się z instrukcją dot. bezpieczeństwa 

i obsługi przed rozpoczęciem korzystania z termometru. 

Zaprojektowane zgodnie z normą IEC-1010-1, CE-EMC. 

UWAGA 

ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ 

TEGO PRZYRZĄDU, JEŻELI NAPIĘCIA NA POWIERZCHNI 

POMIAROWEJ PRZEKRACZAJĄ 24V AC OR 60V DC. 

UWAGA 

ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA LUB POPARZENIA, NIE NALEŻY 

MIERZYĆ TEMPERATURY W KUCHENCE MIKROFALOWEJ 

OSTRZEŻENIE 

Powtarzające się ostre zginanie może doprowadzić 

do przerwania przewodów termopary. Aby przedłużyć okres 

eksploatacji przewodu, należy unikać ostrych zgięć 

w przewodach, zwłaszcza w pobliżu złącza. 

Symbol na przyrządzie oznacza, że operator musi zapoznać 

się z wyjaśnieniem zawartym w niniejszej instrukcji. 

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE 

Zakres temperatury roboczej: 

od 0°C do 50°C, (od 32°F do 122°F) 

Temperatura przechowywania: 

od -20°C do 60°C, (od -4°F do 140°F) 

Wilgotność względna: 

od 0% do 80% (od 0°C do 35°C) (od 32°F do 95°F) 

od 0% do 70% (od 35°C do 50°C) (od 95°F do 122°F) 

 

OGÓLNE INFORMACJE 

Wyświetlacz: 

3½-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) 

z maksymalnym odczytem: 1999 

Bateria: 

Standardowa bateria 9V (NEDA 1604,IEC 6F22) 

Żywotność baterii: 

Baterie węglowo-cynkowe: typowo 100 godzin 

Baterie alkaliczne: typowo 200 godzin 

Wymiary: 184 mm (wys.) x 62 mm (szer.) x35 mm (gł.) 

Masa: 10,6 oz (300 g), łącznie z uchwytem 

Sonda: 

Termopara perełkowa typu K (izolacja teflonowa, L=1,2m, 

260°Cmax)

 

SPECYFIKACJA 

ELEKTRYCZNA 

Skala temperatury: 

Skala Celsjusza lub Fahrenheita, do wyboru przez użytkownika 

Zakres pomiarów: 

od -50°C do 1300°C, (od -58°F do 2000°F) 

Rozdzielczość: 1°C lub 1°F, 0,1°C lub 0,1°F 

Dokładność: 

Dokładność określana jest w odniesieniu do temperatur w zakresie 

od 18°C do 28°C (od 64°F do 82°F), przez 1 rok, z wyłączeniem błędu 

termopary. 

±(0,3% rdg+1°C) -50°C do 1000°C 

±(0,5% rdg+1°C) 1000°C do 1300°C 

±(0,3% rdg+2°F) -58°F do 2000°F 

Współczynnik temperatury: 

0,1x(określona dokładność) na °C . (od 0°C do 18°C , od 28°C do 50°C). 

Zabezpieczenie wejściowe: 

60V dc lub 24V rms ac maksymalnego napięcia wejściowego 

lub jakakolwiek kombinacja linii wejściowych. 

Szybkość odczytu: 2,5 raza na sekundę. 

Złącze wejściowe: 

Zgodne ze standardowymi miniaturowymi złączami termopary (z 

płaskimi końcówkami w odległości 7,9 mm od siebie, od środka 

do środka). 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Wybór skali temperatury 

Odczyty wyświetlane są w stopniach Celsjusza (°C) 

lub Fahrenheita (°F). Gdy termometr zostaje włączony, 

ustawiony jest on na skalę temperatury, z której korzystano 

przed jego ostatnim wyłączeniem. Aby zmienić skalę 

temperatury, należy wcisnąć przycisk °C lub °F. 

Wybór rozdzielczości wyświetlacza 

Możliwy jest wybór jednej z dwóch rozdzielczości: 

Wysoka rozdzielczość: 0,1°C lub 0,1°F 

Niska rozdzielczość: 1,0°C lub 1,0°F 

Aby wybrać alternatywną rozdzielczość wyświetlacza, należy 

wcisnąć odpowiedni przycisk„1°“ lub „0.1°“. 

Rozdzielczość 0,1° stosuje się do pomiarów temperatury 

w zakresie poniżej 200°C lub 200°F. 

Tryb HOLD 

Po wciśnięciu przycisku HOLD, aby przejść do trybu Data Hold 

[Zachowaj Dane], na wyświetlaczu pojawia się napis „HOLD“. 

Po wybraniu trybu HOLD termometr przerywa bieżące pomiary 

i zatrzymuje wszystkie dalsze pomiary. 

Ponowne wciśnięcie przycisku HOLD anuluje tryb HOLD 

oraz wznawia pomiary. 

Tryb MIN/MAX 

Nacisnąć MIN / MAX raz, aby rozpocząć zapisywanie MIN i MAX. 

Wcisnąć MIN / MAX, aby wybrać MIN lub MAX. Przytrzymać 

przez 2 sekundy, aby wyjść z trybu MIN / MAX. 

KOREKTA ODCZYTU 

Funkcja OFFSET [kontroli odczytu] ustawiona jest fabrycznie 

w celu umożliwienia dokonania zmian wariantów 

ze standardowych termopar. Dostosowując funkcję OFFSET, 

można zoptymalizować dokładność pomiaru dla danej 

termopary przy danej temperaturze. 

Dostosowywanie do dokładnych pomiarów 

1. Podłączyć termoparę do złącza wejściowego i włączyć 

termometr przyciskiem ON, następnie wcisnąć przycisk 0.1°, 

aby wybrać wysoką rozdzielczość. 

2. Umieścić termoparę w otoczeniu o znanej, stabilnej 

temperaturze lub blisko temperatury, którą chcemy zmierzyć, 

i poczekać na stabilizację odczytów. 

3. Powoli kręcić przyciskiem OFFSET tak, aby odczyt 

termometru odpowiadał temperaturze znanego otoczenia. 

Odczekać odpowiedni czas pomiędzy ustawianiem przycisku, 

ze względu na przerwę w pomiarach. 

4. Kalibracja w kombinacji termometr-termopara jest teraz 

zoptymalizowana dla pomiarów w pobliżu temperatury 

mierzonej w punkcie 2. 

Resetowanie funkcji OFFSET 

Aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji OFFSET 

bez konieczności rekalibracji termometru, należy: 

1. Podłączyć termoparę, która znajduje się w dobrym stanie 

technicznym, do złącza wejściowego, które należy 

dostosować. 

2. Umieścić termoparę w łaźni wodnej z lodem i poczekać 

na stabilizację odczytów. 

3. Powoli kręcić przyciskiem OFFSET, dopóki odczyt termometru 

nie będzie wskazywał 0°C (32°F) 

Czujnik sondy 

Czerwona dioda LED będzie wskazywać ON, jeżeli w wejściu 

TEMP termometru nie będzie znajdować się sonda termopary 

typu K, oraz wskazywać OFF po wstawieniu sondy termopary 

typu K. Jeżeli czerwona dioda LED wskazuje ON przy wstawionej 

sondzie termopary, należy sprawdzić, czy sonda termopary nie 

jest uszkodzona. 

KONSERWACJA 

UWAGA 

ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO PORAŻENIA PRĄDEM, 

NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZŁĄCZA TERMOPARY 

OD TERMOMETRU PRZED USUNIĘCIEM OSŁONY. 

Wymiana baterii 

Przyrząd zasilany jest standardową baterią 9V (NEDA 1604,IEC 

6F22). Gdy konieczna jest wymiana baterii, na wyświetlaczu 

LCD pojawia się symbol . Aby wymienić baterię, należy 

odkręcić pokrywę baterii. Wyjąć baterię i wymienić ją na nową, 

równoważną baterię 9V. 

P/N: 7000-1699 


