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Instrukcja obs³ugi.

Prosimy przeczytaæ uwa¿nie przed rozpoczêciem u¿ytkowania.
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7.

NOTATKI

1.

OPIS

Przyrz¹d jest przeznaczony do pomiaru temperatury, wilgotnoœci wzglêdnej powietrza, ciœnienia
barometrycznego i jego trendu. Mo¿e te¿ wskazaæ temperaturê punktu rosy oraz ciœnienie barometryczne skorygowane do poziomu morza. Mierzone wartoœci s¹ wyœwietlane na podwójnym
wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym. Temperatura jest mierzona za pomoc¹ czujnika rezystancyjnego typu Ni1000/6180ppm umieszczonego w zintegrowanej z przyrz¹dem sondzie wilgotnoœci
i temperatury. Przyrz¹d porównuje wartoœci mierzonych wielkoœci z zaprogramowanymi przez
u¿ytkownika progami alarmowymi (po 2 progi na ka¿dy mierzony parametr), a w razie ich przekroczenia sygnalizuje w sposób wizualny lub akustyczny. Przyrz¹d jest równie¿ wyposa¿ony
w funkcje pomiaru wartoœci minimalnej i maksymalnej oraz w funkcjê zamro¿enia wskazañ
(HOLD).

2.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy temperatury:
Zakres pomiarowy wilgotnoœci:

-10…60°C
0…100%

Zakres wskazañ ciœnienia barometrycznego: 800…1100hPa
Zakres wskazañ temp. punktu rosy:
-50…80°C (wartoœæ wyliczana)
Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ

pomiaru temperatury:
pomiaru wilgotnoœci:
ciœnienia barometrycznego:
wskazañ temp. punktu rosy:

±0.4°C
±2.5% (w zakresie 5…95%RH)
±1hPa (w 23°C)
±0.5°C (w zakresie 30…95%RH)

Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury:
Rozdzielczoœæ pomiaru wilgotnoœci:
Rozdzielczoœæ wskazañ temp. punktu rosy:

0.1°C
0.1%
0.1°C (w zakresie 30…95%RH)

Czêstotliwoœæ odœwie¿ania wskazañ:

0.7s w trybie FAST
0.7…5s w trybie dynamicznym

Czas odpowiedzi:

T63 < 35s, T95 < 60s (temperatura)
T63 < 30s, T95 < 60s (wilgotnoœæ)

Czêstotliwoœæ odœwie¿ania wskazañ trendu: 0.5h
Zasilanie:

bateria 6F22 9V lub akumulatorek NiCd

Pobór pr¹du:

0.3mA w trybie dynamicznym
1.3mA w trybie FAST

Warunki pracy i przechowywania:
temperatura otoczenia:
wilgotnoœæ otoczenia:
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-10…60°C
5…95% (bez kondensacji)

Charakterystyka zewnêtrzna:

zgodnie z EN33-2000-3: œrodowisko normalne z
charakterystyk¹ AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1,
AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BE1. Niedopuszczalne jest zdejmowanie os³ony czujników
oraz bezpoœredni kontakt czujników z wszelkimi
p³ynami.

Wymiary:

141 x 71 x 27mm
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Masa z bateri¹:

3.

ok. 150g

ZASILANIE

Czas pracy baterii zale¿y od wybranej czêstotliwoœci odœwie¿ania. W trybie FAST wskazania na
wyœwietlaczu s¹ uaktualnianie w najkrótszym mo¿liwym czasie przy najwy¿szym zu¿yciu baterii. W trybie dynamicznym wskazania na wyœwietlaczu s¹ uaktualniane ze zmienn¹ czêstotliwoœci¹. Gdy wskazania s¹ stabilne co 5s, a gdy wskazania siê zmieniaj¹ okres uaktualniania skraca
siê do 0.7s. Pobór pr¹du w tym trybie pracy jest zwykle do 4 razy mniejszy. Tryb FAST jest
zalecany do stosowania wy³¹cznie wtedy, gdy wolne wskazania s¹ absolutnie niedopuszczalne.
Gdy napiêcie baterii obni¿y siê do poziomu 7V na wyœwietlaczu pojawia siê pulsuj¹cy wskaŸnik
„BAT” i miernik prze³¹cza siê do oszczêdnego trybu pracy (charakterystyka dynamiczna). Dodatkowo wy³¹czona zostaje akustyczna sygnalizacja alarmów.
Przyrz¹dy z opcjonalnym zasilaniem akumulatorowo-sieciowym maj¹ zainstalowany zamiast
baterii akumulator niklowo-kadmowy i s¹ wyposa¿one w zasilacz sieciowy. Akumulator jest
³adowany z zasilacza bardzo niewielkim pr¹dem i w przypadku jego ca³kowitego roz³adowania,
pe³ne na³adowanie bêdzie trwaæ ok. 100 godzin. Z tego wzglêdu ta wersja przyrz¹du nie jest
zalecana do pracy ci¹g³ej bez pod³¹czonego zasilacza sieciowego. Akumulator ma zadanie
jedynie podtrzymywaæ zasilanie w razie braku zasilania sieciowego.

4.

EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-6
EN61000-4-11
EN61000-4-5

natê¿enie pola 3V/m, klasa A
poziom 1/0.5kV, klasa A (tylko modele z zewnêtrznym czujnikiem)
natê¿enie pola 3V/m, klasa B (tylko modele z zewnêtrznym czujnikiem)
klasa A
klasa A

OBS£UGA PRZYRZ¥DU

4.1. W£¥CZANIE I WY£¥CZANIE PRZYRZ¥DU
W³¹cz zasilanie naciskaj¹c przycisk ON/OFF. Po w³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu zostaj¹ ukazane wszystkie symbole. Jeœli
przycisk ON/OFF jest naciœniêty przez d³u¿szy czas symbole te
bêd¹ widoczne tak d³ugo, jak d³ugo bêdzie on naciœniêty.
Zwykle przyrz¹d rozpoczyna pracê pracê w trybie pomiaru i na
wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê wartoœci mierzone.

4.2. WSKAZANIA WARTOŒCI MIERZONYCH

W tym trybie przyrz¹d znajduje siê zawsze zaraz po w³¹czeniu zasilania. Z ka¿dego innego trybu
pracy mo¿na powróciæ do trybu pomiaru przez pojedyncze lub wielokrotne naciskanie przycisku
MENU. Gdy sonda pomiarowa jest Ÿle pod³¹czona lub w ogóle od³¹czona od miernika na odpowiedniej pozycji wyœwietlacza pojawia siê wskazanie --.
Temperatura w °C jest wyœwietlana w górnej czêœci wyœwietlacza a wilgotnoœæ wzglêdna w % w dolnej.
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Wskazanie ALLO okreœla ustawienie wartoœci dolnego progu
alarmowego (tutaj dla wskazañ temperatury). Ustaw po¿¹dan¹
wartoœæ za pomoc¹ przycisków ze strza³kami. Aby wartoœci
by³y zmieniane szybko nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk.
Po ustawieniu ¿¹danej wartoœci nale¿y nacisn¹æ przycisk ENTER. Wartoœæ progu zostanie zapamiêtana.
Wskazanie ALHI okreœla ustawienie wartoœci górnego progu
alarmowego (tutaj dla wskazañ temperatury). Ustaw po¿¹dan¹
wartoœæ za pomoc¹ przycisków ze strza³kami. Aby wartoœci
by³y zmieniane szybko nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk.
Po ustawieniu ¿¹danej wartoœci nale¿y nacisn¹æ przycisk ENTER. Wartoœæ progu zostanie zapamiêtana. W razie potrzeby
mo¿na powróciæ do ustawieñ progu dolnego naciskaj¹c przycisk
DISPLAY.
Nastêpnie przyrz¹d zaoferuje mo¿liwoœæ ustawienia progów alarmowych dla kolejnych wielkoœci mierzonych (tutaj dla wskazañ
wilgotnoœci wzglêdnej). Postêpowanie jest identyczne jak opisane powy¿ej ustawianie progów alarmowych dla temperatury.
Alarm mo¿e byæ zablokowany przez wprowadzenie ustawienia
OFF (nale¿y ustawiæ wartoœc progu dolnego na maksimum).
Wartoœæ progu dolnego nie ma wtedy znaczenia.
Tryb ustawiania wartoœci progów alarmowych mo¿na opuœciæ
przez naciœniêcie przycisku MENU. Nowo wprowadzone wartoœci progów alarmowych zostan¹ zapamiêtane po naciœniêciu
przycisku ENTER. Po naciœniêciu przycisku ENTER mo¿na przejœæ
do ustawienia wartoœci progów alarmowych dla wskazañ temperatury punktu rosy.

5.

WYMIANA BATERII

Niski stan baterii jest sygnalizowany miganiem napisu „BAT” na wyœwietlaczu. Oznacza to koniecznoœæ wymiany baterii na now¹ najszybciej jak to mo¿liwe. Bateria jest umieszczona wewn¹trz obudowy w pomieszczeniu dostêpnym pod zdejmowaln¹ pokryw¹ znajduj¹c¹ siê na
tylnej œciance obudowy. Bateriê nale¿ wymieniaæ przy wy³¹czonym zasilaniu przyrz¹du aby
uchroniæ dane przetrzymywane w pamiêci od skasowania. Z tego samego powodu przyrz¹d nie
powinien byæ pozbawiony baterii na czas d³u¿szy ni¿ 1 minuta nawet gdy jego zasilanie jest
wy³¹czone. Jeœli tak siê zdarzy (albo gdy bateria ulegnie kompletnemu wyczerpaniu), konieczne
bêdzie ponowne wprowadzenie nastaw parametrów zawartych w menu (dotyczy to parametrów drEF, AUdI, CLr).
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Naciœnij przycisk DISPLAY aby wyœwietliæ trend ciœnienia barometrycznego (w hPa/3h). Trend jest ró¿nic¹ miêdzy ciœnieniem
aktualnym i tym jakie panowa³o 3 godziny temu. Jeœli przyrz¹d by³
w³¹czony krócej ni¿ 3 godziny, przyrz¹d nie wska¿e ¿adnej wartoœci a jedynie symbol „--”.

4.3. FUNKCJA HOLD I MIN/MAX
W trybie pomiaru (wskazania wartoœci mierzonych) naciœnij przycisk HOLD aby wpisaæ aktualnie mierzone wartoœci do pamiêci
(potwierdzenie krótkim sygna³em dŸwiêkowym). W ka¿dej chwili
jest mo¿liwe wywo³anie zapamiêtanych wartoœci z MENU (patrz
ni¿ej). Ka¿de naciœniêcie przycisku HOLD powoduje zast¹pienie
poprzednich wartoœci w pamiêci nowymi.
W³¹czenie przyrz¹du powoduje odtworzenie pamiêci wartoœci minimalnej i maksymalnej dla obu
mierzonych wielkoœci. W trybie pomiaru naciœnij przycisk MIN (lub MAX) aby odczytaæ najmniejsz¹ (lub najwiêksz¹) zarejestrowan¹ wartoœæ mierzon¹. Na wyœwietlaczu pojawia siê dodatkowo wskaŸnik MIN (MAX). Naciœnij przycisk DISPLAY aby odczytaæ wartoœæ minimaln¹ lub maksymaln¹ parametru wyliczanego (temperatura punktu rosy). Naciœnij ponownie przycisk MIN, MAX
lub MENU aby powróciæ do trybu pomiaru. Pamiêæ wartoœci minimalnych i maksymalnych mo¿na
skasowaæ za pomoc¹ funkcji CLr dostêpnej w menu. Wszystkie wartoœci przechowywane w
pamiêci s¹ pamiêtane nawet po wy³¹czeniu zasilania przyrz¹du.

4.4. FUNKCJE I USTAWIENIA DOSTÊPNE Z MENU

Naciœnij przycisk MENU aby po kolei przegl¹daæ poszczególne pozycje menu. Naciskaj¹c przyciski MIN/dó³ i MAX/góra mo¿na przemieszczaæ siê do jednej pozycji menu do kolejnej. Naciœnij
przycisk MENU ponownie aby powróciæ do trybu pomiaru.

Naciœnij przycisk ENTER aby wejœc do trybu ustawiania wartoœci
progów alarmowych dla wszystkich mierzonych wielkoœci.

KOMPATYBILNOŒÆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Przyrz¹dy z serii COMMETER przesz³y pozytywnie nastêpuj¹ce testy kompatybilnoœci elektromagnetycznej:
emisja
EN55022
klasa B
odpornoœæ EN61000-4-2
poziom 4/8kV, klasa A
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Naciœnij przycisk DISPLAY aby wyœwietliæ inne wskazania - ciœnienie barometryczne w górnej czêœci wyœwietlacza i temperatura punktu rosy w dolnej czêœci wyœwietlacza.
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Ta pozycja wskazuje czy jest w³¹czona (On) lub wy³¹czona
(OFF) akustyczna sygnalizacja alarmu. Naciœnij przycisk ENTER
aby zmieniæ aktualne ustawienie.
Uwaga: przy zbyt niskim stanie baterii sygnalizacja akustyczna
jest nieaktywna aby zredukowaæ zu¿ycie baterii.

Kasowanie pamiêci wartoœci minimalnych i maksymalnych dla
wszystkich wielkoœci mierzonych. Pamiêæ jest czyszczona po
naciœniêciu przycisku ENTER. Przeprowadzenie operacji zostanie potwierdzone wskazaniem YE5 w dolnej czêœci wyœwietlacza.

Naciœnij przycisk ENTER aby wyœwietliæ wartoœci zgromadzone
w pamiêci HOLD. Naciœnij przycisk DISPLAY aby obejrzeæ zapamiêtan¹ wartoœæ wielkoœci wyliczanej (temperatura punkt rosy).
Naciœnij przycisk MENU aby powróciæ do menu.

Napiêcie baterii zasilaj¹cej przyrz¹d. Wartoœæ ta odzwierciedla
stan baterii.

Naciœnij przycisk ENTER aby wprowadziæ wartoœæ korekty wskazañ ciœnienia barometrycznego z uwagi na p³o¿enie nad poziomem morza. Dok³adny opis w rozdziale 4.4.

Pozycja okreœlaj¹ca aktualny tryb odœwie¿ania wskazañ. W trybie szybkim (FA5t) odœwie¿anie jest maksymalnie szybkie z
regularnym odstêpem 0.7s. W trybie dynamicznym (dYn) odœwie¿anie jest zmienne w cyklu 5s jeœli wartoœci mierzone s¹
stabilne lub cyklu 0.7s jeœli mierzone wartoœci siê zmieniaj¹. Tryb
dynamiczny znacz¹co przed³u¿a ¿ywotnoœæ baterii. Wybierz ¿¹dany tryb odœwie¿ania wskazañ naciskaj¹c przycisk ENTER.
Uwaga: przy niskim stanie baterii u¿ywany jest tryb dynamiczny
niezale¿nie od wybranego ustawienia w celu zredukowania poboru pr¹du.
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Naciœniêcie przycisku ENTER powoduje wyœwietlenie informacji
serwisowych: numeru wersji przyrz¹du (górna czêœæ wyœwietlacza) wraz z konfiguracj¹ (dolna czêœæ wyœwietlacza).

4.4. KOREKTA WSKAZAÑ CIŒNIENIA BAROMETRYCZNEGO
Nale¿y wybraæ z menu pozycjê CALC P (obliczanie ciœnienia)
i nacisn¹æ przycisk ENTER. Aktualny odczyt ciœnienia barometrycznego (hPa) uka¿e siê w górnej czêœci wyœwietlacza a w
dolnej wartoœæ poprawki (DIF). Za pomoc¹ przycisków ze strza³kami mo¿na zmieniæ wartoœæ poprawki. Jednoczeœnie zmieniaj¹
siê wskazania ciœnienia barometrycznego. Aktualn¹ wartoœæ ciœnienia barometrycznego skorygowanego do poziomu morza
mo¿na uzyskaæ z najbli¿szej stacji meteorologicznej. Wprowadzona wartoœæ poprawki zostanie zapamiêtana po naciœniêciu
przycisku ENTER. Przyrz¹d poprosi o potwierdzenie przez wyœwietlenie napisu YE5 w dolnej czêœci wyœwietlacza. Naciœniêcie przycisku ENTER zatwierdza ostatecznie zmiany a naciœniêcie przycisku MENU pozwala na wycofanie siê z wprowadzonych zmian. Wykonanie tej procedury jest konieczna zawsze
przy pomiarach ciœnienia barometrycznego w miejscach ró¿ni¹cych siê po³o¿eniem nad poziomem morza.

4.5. USTAWIANIE ALARMÓW
Dla ka¿dej mierzonej wielkoœci jest mo¿liwe zadanie limitu górnego i dolnego. Przekroczenie dowolnego progu alarmowego bêdzie sygnalizowane pulsowaniem wskazañ wartoœci danej wielkoœci na wyœwietlaczu. Jeœli przynajmniej jeden alarm jest aktywny mo¿liwe jest w³¹czenie sygnalizacji akustycznej (pozycja
menu AUdi). Aktywacja alarmu mo¿e byæ zablokowana przez
ustawienie dolnego wartoœci progu alarmowego na maksymaln¹
mo¿liw¹ wartoœæ. Po osi¹gniêciu wartoœci maksymalnej pojawi
siê wskazanie OFF. Wartoœæ górnego progu alarmowego dla tej
samej wielkoœci jest nieistotna.
Aby ustawiæ wartoœci progów alarmowych naciœnij przycisk
MENU, wybierz pozycjê ALAr i potwierdŸ wybór naciskaj¹c
przycisk ENTER.
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