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Hydromette BL Compact TF

Producent:  Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH
Dystrybutor: Emerbi Paweł Trocki, Polska
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czujnik

wyświetlacz

włącz/wyłącz

strzałka do góry

przycisk pomiaru

strzałka do dołu
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Dokładny  termo-higrometr  dla  szerokiego  zakresu  zastosowań  np. dla monitorowania 
warunków otoczenia, systemu klimatyzacji i wentylacji (HVAC), drukarni, magazynów itp.
Przyrząd  zapewnia  wykonywanie  pomiarów jedną ręką,  posiada  zintegrowane  czujniki 
pomiarowe oraz 3-liniowy  wyświetlacz  LCD, umożliwiający  jednoczesne  wyświetlanie 
wilgotności względnej powietrza, temperatury powietrza i temperatury punktu rosy.

Zakresy pomiarowe:
Wilgotność względna: 5 do 95% RH
Temperatura: -20 do +80 oC
Wskazanie zawartości wilgoci w g/m3

Funkcje: 
Wyświetlanie wartości MIN/MAX  i funkcja "Hold"
Automatyczne obliczanie temperatury punktu rosy
Pamięć dla ostatnich pięciu pomiarów
Automatyczne wyłączanie

Przy wymianie czujników nie jest potrzebna ponowna kalibracja.

Ikony głównego menu
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Wstrzymana wartość pomiaru, 
gotowość do pomiaru

Wilgotność względna w %

Temperatura w oC

Punkt rosy w oC
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Ikony dodatkowe

Instrukcje bezpieczeństwa

Przyrząd  pomiarowy  jest  zgodny  ze  standardami  EN  61326-1:  2006-05  i  spełnia 
wymagania  dyrektyw  krajowych  i  europejskich. Odpowiednie  deklaracje  i  dokumenty 
znajdują się u producenta.  Użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi, aby zapewnić 
bezproblemowe działanie urządzenia i bezpieczeństwo pracy.  Przyrząd pomiarowy może 
być używany tylko w określonych warunkach klimatycznych. Warunki te można znaleźć 
w rozdziale  "Specyfikacja  techniczna".  Dodatkowo,  przyrząd  pomiarowy  może  być 
używany tylko na warunkach i w celu do którego został zaprojektowany. Bezpieczeństwo 
eksploatacji i funkcjonalność nie są gwarantowane, jeśli przyrząd zostanie zmodyfikowany 
lub  przekształcony.  Gann  Mess-  u.  Regeltechnik GmbH  nie  ponosi  żadnej 
odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  wynikające z  użytkowania  przyrządu.  Całe 
ryzyko  podejmowane  jest  wyłącznie  przez  użytkownika.  Producent  nie  ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub 
przez  naruszenie  obowiązku  ochrony  w  czasie  transportu,  przechowywania  lub  pracy 
urządzenia,  nawet  jeżeli  obowiązek  ochrony  nie  jest  specjalnie  omówiony  w instrukcji  
obsługi.
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Wilgotność względna w %

Temperatura w oC

Ikona baterii

Pamięć 1

Wyświetlanie wartości Min/Max
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Dyrektywa  WEEE 2002/96/EC  Akty prawne dotyczące Sprzętu  Elektrycznego 
i Elektronicznego*
Zużyte  opakowanie,  baterię  i  przyrząd  należy  przekazać  do  centrum 
recyklingu zgodnie z przepisami prawa.

Bateria:   Jeśli  na  wyświetlaczu  ukaże  się  ikona  baterii  oznacza  to,  że  bateria  jest 
wyczerpana i musi być wymieniona.
Typ baterii:   9V typ 6LR61-9V lub 9V typ 6F22-9V

Deklaracja dopuszczenia
Niniejsza publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Nie może być powielana, 
przetwarzana elektronicznie, kopiowana  lub rozpowszechniana w jakikolwiek inny sposób 
bez  zgody  producenta.  Nie  może  też  ulec  zmianie  pod  względem  technicznym 
i dokumentacyjnym.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  Dokument  ten  został  opracowany 
z należytą  starannością  i  Gann  Mess-  u.  Regeltechnik  GmbH  nie  ponosi 
odpowiedzialności za błędy lub braki.  

Specyfikacja techniczna:
Wyświetlacz: 3-liniowy
Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1%
Czas reakcji: <2s
Warunki przechowywania: +5 do +40oC

-10 do +60oC (przez krótki czas)
Warunki działania: 0 do +50oC

-10 do +60oC (przez krótki czas)
Zasilanie: bateria 9V
Typ baterii: 6LR61 lub 6F22
Wymiary: 190 x 50 x 30mm
Waga: około 180g

Nietolerowane warunki otoczenia

- kondensacja, ciągle utrzymująca się wysoka wilgotność (>85%) lub wilgoć
- ciągłe ekspozycja na działanie kurzu lub gazów łatwopalnych, rozpuszczalników lub 
rozcieńczaczy. 
- ciągła ekspozycja na wysokie temperatury otoczenia (>+40 0C)
- ciągła ekspozycja na niskie temperatury otoczenia (<+5 0C)

Przyrząd został wyprodukowany po 01.10.2009
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Przewodnik graficzny

LEGENDA

Przycisk ON/OFF
przyrząd wyłącza się po 
30 sek. braku aktywności

Naciśnij przycisk przez 
dłuższy czas

Zwolnij przycisk

Przytrzymaj wciśnięty 
przycisk dłużej niż 2 
sek.

Naciśnij przycisk 
krótko

Naciśnij przycisk, 
aby przejść w górę 
lub w dół

Przejście w górę 
lub w dół przy 
pomocy menu

EMERBI, Keniga 17/33, 02495 Warszawa, NIP PL 5222421213, REGON 015376009,  GIOŚ E 0007798WZBW, 
Tel. (22) 6674721, Fax (22) 6674170, kontakt@centrumpomiarow.pl, www.centrumpomiarow.pl

5

mailto:kontakt@centrumpomiarow.pl
http://www.centrumpomiarow.pl/


Hydromette BL Compact TF

Pierwsze kroki dla łatwego pomiaru

Włącz przyrząd, na wyświetlacze ukaże się główne menu

Naciskaj przycisk pomiaru przez dłuższy czas (do ustabilizowania się odczytu)

Zwolnij przycisk pomiaru, wartość pomiaru zostanie utrwalona na 
wyświetlaczu, pojawi się symbol "Hold"
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*Uwaga: Produkt jest objęty dyrektywą UE 2002/96/EC (WEEE), co oznacza, że  nie można 
wyrzucać go do pojemników z odpadami komunalnymi. W przypadku potrzeby pozbycia się 
zużytego  sprzętu  prosimy  skontaktować  się  z  dostawcą  lub  punktem  odbioru  sprzętu 
elektrycznego  i  elektronicznego  aby  umożliwić  jego  przetworzenie,  odzysk  lub 
unieszkodliwienie.  Uchroni  to  środowisko  i zdrowie  ludzi  przed  negatywnym  wpływem 
szkodliwych substancji.
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