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1 Giriş
Bu cihaz, sıcaklık sensör olarak 100 ohm Pt3916 / 3926 / 385 platinyum RTD(Direnç sıcaklık
dedektörü) ile çalışmak için dijital termometredir.
Sıcaklık göstergesi 1990 yılı uluslararası sıcaklık ölçeğini takip eder.
 Termometreyi kullanmadan veya bakım yapmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice
okuyunuz.
 Metreyi kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi kullanınız, diğer türlü oluşan hasar veya
yaralanmaya karşı garantı sağlanmamaktadır.
Çevre koşulları
1. 2000 metreye kadar olan yükseklik
2. Nispi nem oranı 80% max.
3. Çalışma ortamı 0  50  C (32 F 122 F)

2 Özellikler
Elektronik özellikler
Prob tipi: Pt3916, Pt3926 veya Pt385 100 ohm RTD 3 telli tipi prob.
Ölçüm Oranı:
Pt3916
-190 C  790 C (-310 F 1454 F)
Pt3926
-190 C  615 C (-310 F 1139 F)
Pt385
-190 C  790 C (-310 F 1139 F)
Görüntü efekti çözünürlüğü: 0.1 C /  F / K
Ölçüm doğruluğu: ± (okunanın% 0.05 C + 0.5 C (0.9 F)]
Not: Temel doğruluk tanımlama sıcaklık probu hatasını içermez. Ek ayrıntılar için lütfen sıcaklık
probu doğruluk tanımlamasına bakınız.
Sıcaklık katsayımı: okunanın 0.01% +0.03 C/  C (0.06% F/F)
Belirtilenlerin dışında aralık +18 C  28 C (+64 F 82 F)
Manuel Veri Hafıza kapasitesi: 97 set.
Genel özellikler
Güç kaynağı:
Pil ömrü:
Otomatik kapama:
Düşük pil göstergesi:
Ölçüm aralığı:
Ağırlık:
Boyut:
Çalışma sıcaklığı:
Nem:
Aksesuarlar:

6 pcs size AAA pil
yaklaşık 55 saat
30 dak.(herahngi bir düğme basılmadığı zaman)
pil voltajı çalışma voltajı altına indiyse pili değiştir
her 1.5 sn.de bir
235gm
591”Lx2.83”Wx1.38”H(150x72x35mm)
0  50 C (32 F 122 F)
80% RH altı
6pcs pil, Kullanım kılavuzu
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3 Ön panel açıklaması

















LCD Ekran
Ana Ekran: Sıcaklık ölçer
İkinci Ekran: MAX, MIN, AVG ölçer
Zaman Ekranı: Maksimum minimum veya ortalama açık olduğunda, geçen süreyi gösterir
Otomatik kapama işareti(:)
HOLD tuşu: Ekran okumasını dondurma veya serbest bırakma
POWER tuşu: açma/ kapama
MX/MN tuşu:
Maximum, minimum ve ortalama ölçme
MX/MN modundan çıkmak için 2 saniye kadar basılı tutunuz
MEM tuşu: Her defasında MEM tuşuna basarak ölçünen değeri hafızaya kaydedebilirsiniz
SET tuşu:
Alarm üst sınırı değerini ayarlama
“_” tuşuna basarak Alarm üst sınır değerini girebilirsiniz
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tuşu:



tuşunu kullanarak alarm üst/alt sınır değerini değiştirebilirsiniz.



READ(okuma) modu bellek konumu arttırma/azaltma










tuşu:
tuşunu kullanarak Alarmüst/alt sınır değerini belirleme
tuşuna 2 saniye kadar basılı tutunuz. MX / Mn modunda geçen süreyi göstermek için
“saat : dak.” veya “dak. : sn.” arası geçiş yapmak için kullanılır
TYPE tuşu: RTD (Pt3916, Pt3926 veya Pt385) tipi seçmek için
READ tuşu: Manuel hafıza kaydedilmiş ölçümü görmek için basınız. Çıkış yapmak için
tekrar basınız
C/ F/ K tuşu: Celsius( C ), Fahrenheit( F)veya Kelvin(K) sıcaklık ölçümü seçmek
tuşu: Arka plan ışığını açmak ve kapamak için arka aydınlatma tuşuna basınız. 13
saniye sonra arka plan ışığı söner.
RTD girdi.

4 Kullanım talimatları
Sıcaklık ölçümü
1) Termometreyi açmak için
tuşuna basınız.
2) RTD probunu terminal girişine takın. Seçili girişe herhangi bir RTD prob takılmazsa veya
RTD probu "açık" olduğunda, ekranda "_ _ _ _ _" görünür.
3) İstenen sıcaklık ölçeği için C/ F/ K tuşuna basınız.
4) İstenilen RTD tipi seçmek için TYPE tuşuna basınız.
5) Ölçülen cisimi prob sensörüyle temas ettirerek ölçüm yapınız.
6) Ekranda sıcalığı ölçünüz. Eğer ölçülen değer meterin geçerli aralığı üstünde ise ekranda
“OL”( aşırı yükleme) görüntülenir.
MAX, MIN ve AVG Fonksiyon İşlemleri
1) MX/MN moduna girmek için MX/MN tuşuna basınız. Maksimum, mimimum ve ortalama
ölçümleri görmek için ve otomatik kapama fonksiyonu için kullanılır.
2)

2 saniye kadar basılı tutunuz. MX / Mn modunda geçen süreyi göstermek için “saat
: dak.” veya “dak. : sn.” arası geçiş yapmak için kullanılır.
Okuma moduna girdikten sonraki geçen süre, veya MAX, MIN veya AVG'nin meydana
geldiği zaman, zaman göstergesinde görünür

3) MX/MN modundan çıkmak için MX/MN tuşuna 2 saniye kadar basılı tutunuz. MX/MN
modunda C/F/K ve “TYPE” tuşu aktif değildir.
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Veri Kaydedici Hafızasını silme
1) Termometreyi kapamak için

tuşuna basınız.

2) Metreyi açmak için “MEM” tuşuna basılı tutunuz sonra
“CLr” işaret görülecek ve tüm hafıza silinmiş olucaktır.

tuşuna basınız. LCD ekran

“Tek tek veri kaydı” başlatma
1) Her defasında “MEM” tuşuna basarak, hafızaya kaydeder. Sonra LCD ekranda "MEM" ve
bellek konum numaraları (01 - 97) görünür.

2) Manuel bellek veri moduna girmek için “READ” tuşuna basınız. Sonra LCD ekranda
"READ" ve bellek konum numaraları görünür.

3) Kaydedilmiş ölçüleri taramak için
tuşunu kullanınız.
4) READ modundan çıkmak için tekrar “READ” tuşuna basınız.

Alarm Fonksiyonu İşlemleri
Alarm fonksiyonu ana ekran sıcaklık değerinde gerçekleştirilir, ayar değerinin çözünürlüğü bir
derece olup sıcaklık birimleri dikkate alınmaz.
1) Alarm üst sınır değer ayarlama moduna girmek için “SET” tuşuna bir kere ve “_” tuşuna
bir kere basınız. LCD ekranda “ALM Hi” işareti görünür.
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2) İstenilen üst sınır değeri ekranda görünene kadar
tuşuna basınız. Sonra üst sınır
değeri kaydetmek ve Alarm alt sınır değer ayarına geçmek için “_” tuşuna basınız. LCd
ekranda “ALM Lo” işareti görünür.

3) İstenilen alt sınır değeri ekranda görünene kadar
tuşuna basınız. Sonra alt sınır
değeri kaydetmek ve ayarlama modundan çıkmak için “_” tuşuna basınız.
4) “SET” tuşuna 2 sn. basılı tutunuz sonra ALARM funksiyonuna giriniz. Ölçülen sıcaklık
değeri, ayarlanmış maksimum veya minimum değeri aşarsa uyarı verecektir.

5) Alarm fonksiyonundan çıkmak için “SET” tuşun 2 saniye kadar basılı tutunuz.
Otomatik kapama fonksiyonunu devre dışı bırakma
30 dak. içinde herhangi bir tuşu basılmazsa, metre uyku moduna girer.
1) Termometreyi kapamak için

tuşuna basınız.

2) “_”tuşuna basılı tutunuz, sonra metreyi açmak için
tuşuna basınız, böylece Otomatik
kapama fonksiyonu devre dışı olur.
Otomatik kapama fonksiyonu işareti “:” ekranda görünür.
Otomatik kapama modu, sayacı her açtığınızda etkinleştirilir ve "MX / MN" ve süreklilik
veri kaydı modlarında otomatik olarak devre dışı bırakılır.

5 Bakım
Temizleme
Kutuyu periyodik olarak nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla siliniz. Aşındırıcılar veya
çözücüler kullanmayın. Gerektiği gibi temiz ve kuru.
Pil değiştirme
Ekranda

işareti göründüğü zaman pili yeni bir ile değiştiriniz.
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6 RTD prob bağlantısı
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7 Geri Dönüşüm
Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil
toplama noktalarına bırakmalıdır.
Pil toplama noktası:
PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
Küçükçekmece / İstanbul
Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını
değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine
gönderilir.

8 İletişim
Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata
geçiniz.
Posta:
PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303
Küçükçekmece / İstanbul
Telefon:
0212 471 11 47
Faks:
0212 705 53 93
E-Posta:
info@pce-cihazlari.com.tr

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

9

