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1 Všeobecné pokyny 
Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Uschovejte tento dokument pro 
případnou budoucí potřebu. 
Instalace, uvedení do provozu, provoz, údržba a vyřazení z provozu smí provádět pouze speciálně vyško-
lený odborný personál. Tento personál se musí s návodem před zahájením práce pečlivě seznámit a po-
chopit. 
Odpovědnost a záruka výrobce za škody na přístroji zaniká při nedodržování pokynů pro standardní použití 
dle návodu k obsluze, použití k nevhodným účelům, nedodržování návodu k obsluze, používáním nedosta-
tečně kvalifikovaných osob nebo provádění neoprávněných úpravy na přístroji. 
Výrobce není odpovědný za veškeré náklady a škody, které vznikly uživatelem nebo jakékoli třetí straně 
prostřednictvím používání tohoto zařízení, a to zejména v důsledku nesprávného použití přístroje, nebo 
nesprávného použití či nesprávné připojení nebo zařízení. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby. 

2 Bezpečnost 

2.1 Správné použití 
Přístroj je určen pro měření teploty okolního vzduchu. Teplota se měří za použití přesného senzoru Pt1000 
umístěného v senzorové trubce, kterou je nutné chránit před znečištěním!  
Konstrukce „otevřeného“ snímače v kombinaci s přesným senzorem umožňuje co nejrychlejší detekce teplo-
ty vzduchu  
Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze (viz níže).  
Bezpečnostní upozornění tohoto návodu k obsluze musejí být dodržovány (viz níže). 
Přístroj smí být použit pouze za podmínek a pro účely, pro které byl konstruován. 
S přístrojem musí být zacházeno šetrně a dle uvedených technických údajů (chránit před nárazy, pády 
apod.).  
Použití: například v počítačových učebnách, muzeích, galeriích, kostelech, kancelářích, obytných místnos-
tech, skladech, sklenících, bazénech, výrobních prostorách, v chladící a klimatizační technice. 
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7 Technické údaje 
Měřicí rozsahy -25,0°C – 70°C nebo -13.0 – 158,0°F  

Rozlišení  0,1°C popř. 0,1°F 

Rychlost odezvy T90 = 10 s 
Přesnost: (±1 číslice, při 
jmenovité teplotě) 

± 0,5% z MH. ±0,1°C (PT1000 1/3 DIN B) 

Displej cca.11 mm vysoký, 4½-místný LCD  
Ovládací prvky 3 fóliová tlačítka 
Provozní podmínky -25 až 70°C; 0 až 80% r.v. (nekondenzující 

Další funkce Min/Max/Hold 

Napájení  
Odběr proudu 

baterie 9V, typ IEC 6F22 (součást dodávky) 
 cca 50 µA 

Signalizace slabé baterie automatická, signál "BAT" 
Funkce Auto-Off Přístroj se automaticky vypne ve zvoleném časovém intervalu v případě, že nebylo stisk-

nuto žádné tlačítko nebo neprobíhá datová komunikace 
Ofset a strmost Digitální nastavení nulového body a strmosti  
Pouzdro z nárazuvzdorného ABS 
Hmotnost cca 130g  včetně baterie 
EMC Přístroj splňuje veškeré podmínky normy o elektromagnetické slučitelnosti (2004/108/EG) 

doplňková chyba: <1% 
 


