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Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję! 

1. Zalety urządzenia 

 Dzięki połączeniu cieplno-oporowego i standardowego termistora otrzymujemy błyskawiczne i precyzyjne 
pomiary nawet bardzo delikatnych przepływów powietrza. 

 Pomiar przepływu powietrza może byd prezentowany w jednostkach: m/s, km/h, ft/min (stóp/min.), MPH (mil 
na godzinę), knots (węzły). 

 Pomiar temperatury w jednej z dwóch jednostek: 
o
C lub 

o
F. 

 Wąska sonda idealnie nadaje się do pomiarów wykonywanych np. w kratkach wentylacyjnych. 

 Odczyt maksymalnych i minimalnych pomiarów (możliwośd późniejszego przywołania 9 ostatnich odczytów). 

 Duży wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie w tym samym czasie temperatury i prędkości przepływu 
powietrza. 

 Funkcja wstrzymania wyświetlanych danych. 

 Zasilanie – bateria 9V. 

 Obudowa urządzenia jest lekka i wytrzymała wykonana z tworzywa ABS. 

 Urządzenie wraz z osprzętem zapakowane jest w poręczną walizkę. 

 

2. Ogólna specyfikacja urządzenia 

Wyświetlacz 46.7mm x60 mm LCD 

Możliwośd wyświetlania podwójnych odczytów. 

Pomiary m/s (metr na sek.) 

km/h (kilometr na godz.) 

Ft/min (stóp na min.) 

MPH (mil na godz.) 

Knots (mil morskich na godz.) 

Temperatura - 
o
C lub 

o
F 

Wstrzymanie wyświetlanych danych 

Pamięd Maksymalne i minimalne odczyty z możliwością przywołania  
ostatnich 9 pomiarów. 

Próbkowanie Około 0.8 sek. 

Temperatura pracy urządzenia 
 
0

 o
C do 50

 o
C (32

 o
F do 122

 o
F)  

Wilgotnośd otoczenia podczas pracy urządzenia Poniżej 80% wilgotności względnej 

Zasilanie Bateria 9V 

Prąd o częstotliwości przemysłowej Około: 60~90 mA prądu stałego 

Waga 280 g 

Wymiary 210mm x 75 mm x 50 mm 

Dodatkowe akcesoria Sonda cieplno-oporowa, bateria 9V, zasilacz 230V/9V 
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3. Zastosowanie przycisków 

 Aby włączyd urządzenie wciśnij przycisk . Proces nagrzewania termalnego czujnika trwa ok. 5 sekund następnie 
na wyświetlaczu pojawiają się bieżące odczyty lub „-----„ jeżeli urządzenie nie mogło dokonad pomiarów. Aby 

wyłączyd urządzenie wciśnij ponownie przycisk . 

 Wciśnij przycisk „Min Max” aby zatrzymad lub odblokowad wyświetlane na wyświetlaczu LCD wyniki pomiarów lub 
ustawid punkt zero prędkości przepływu powietrza. 

 Wciśnij „Enter” aby wejśd do trybu opcji ustawieo. Aby zachowad w pamięci urządzenia wprowadzone dane wciśnij 
ponownie przycisk „Enter”. 

 Aby włączyd/wyłączyd podświetlenie wyświetlacza należy wcisnąd przycisk „Set up”. Aby wejśd/wyjśd z trybu 
ustawieo należy wcisnąd na ok. 3 sekundy przycisk „Set up” (Patrz: Zmiana opcji ustawieo) 

 Aby wybrad opcję, którą chcesz zmodyfikaowad wciśnij przycisk  - na wyświetlaczu będą się przewijały 
wszystkie możliwe opcje. 

 Aby rozpocząd proces rejestracji danych wciśnij przycisk . Aby zatrzymad proces rejestracji danych wciśnij 

ponownie przycisk . Jeżeli jesteś w trybie ustawieo wciskając ten przycisk możesz przewijad opcje aby 
odnaleźd tą, w której chcesz zmodyfikowad dane. 

 Wykonywanie wielopunktowego średniego obliczenia lub średniego obliczenia w czasie. 

 Aby przejrzed maksymalne i minimalne odczyty wciśnij przycisk „Min Max”. Aby powrócid do normalego trybu 
pracy urządzenia wciśnij na 2 sekundy przycisk „Min Max”.  

 Aby przeglądad wyświetlane dane następujących odczytów: temperatury, prędkości przepływu powietrza oraz 
obliczeo objętości natężenia przepływu powietrza należy wcisnąd przycisk „Flow Temp”. 
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4. Elementy wyświetlacza LCD 
1. Słabe baterie 
2. Główny wyświetlacz: prędkośd powiewu, rejestrowanie danych, czas 
3. Jednostki pomiaru prędkości przepływu powietrza 
4. Dane drugiego wyświetlacza 
5. Drugi wyświetlacz: przepływ powietrza, temperatura, dane prędkości powietrza 
6. Maksymalne i minimalne zapisy. 
7. Znak wielopunktowego średniego obliczenia  
8. Średnia kalkulacja 
9. Znak średniego obliczenia w czasie. 
10. Wielokrotnośd wyświetlanych danych na drugim wyświetlaczu. 
11. Jednostka pomiaru przepływu powietrza. 
12. Jednostka pomiaru temperatury. 
13. Jednostka pomiaru powierzchni przepływu. 
14. Wielokrotnośd wyświetlanych danych na głównym wyświetlaczu. 
15. Znak automatycznego wyłączenia urządzenia. 
16. Oznaczenie czasu. 
17. Zatrzymanie wyświetlanych danych. 
18. Wejście/wyjście z trybu ustawieo. 

 

5. Opcje zmiany ustawieo 

Funkcja ustawieo służy do zmiany: jednostki powierzchni, powierzchni przepływu powietrza oraz ustawieo trybu drzemki. 
Wszystkie wprowadzone ustawienia są zapisywane w pamięci urządzenia. 

Opcje ustawieo 

Opcje Pozycja w menu Ustawienia 

Wybierz jednostkę powierzchni Unit Ustawienie jednostki powierzchni 

Zmieo powierzchnię przepływu powietrza area Ustawienie powierzchni pomiarów przepływu 
powietrza oraz funkcja automatycznego 
włączenia/wyłączenia urządzenia 

Tryb automatycznego włączenia/wyłączenia 
urządzenia 

SLP 

 

Wejście lub wyjście z trybu ustawieo 

Gdy termometr znajduje się w trybie ustawieo na wyświetlaczu pojawia się ikona SETUP. 

Aby wejśd lub wyjśd z trybu ustawieo należy na 3 sekundy wcisnąd przycisk „SETUP” 

Zmiana opcji ustawieo 

 Wciśnij przycisk aby wybrad opcję, którą chcesz zmodyfikowad. 

 Aby potwierdzid, że chcesz zmodyfikowad właśnie tą opcję która pojawiła się na wyświetlaczu wciśnij przycisk 
„ENTER”. 

 Wciśnij przycisk aż żądane dane pojawią się na wyświetlaczu. 

 Aby zapisad nowe ustawienia w pamięci urządzenia wciśnij przycisk „ENTER”. 

UWAGA: powyższe ustawienia nie będą funkcjonowały w trybie odczytów MIN, MAX, Mean (średnich). 

Ustawienia jednostki pomiarów powierzchni  

 Gdy termometr znajduje się w trybie ustawieo wciśnij przycisk  aż na wyświetlaczu pojawi się opcja 
ustawieo pomiaru powierzchni (patrz: rys 2). 

 Wciśnij przycisk „ENTER”. Na wyświetlaczu pojawi się „AREA” oraz jednostka powierzchni. 
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 Aby zmienid jednostkę wciśnij przycisk (rys 3). 

 Aby zapisad nowe ustawienia w pamięci urządzenia wciśnij przycisk „ENTER”. 
 

 

Ustawienia powierzchni 

Zmiana numerów cyfr powierzchni oraz zmiana liczb wielkości powierzchni. Gdy termometr znajduje się w trybie ustawieo 

wciśnij aby przejrzed opcje ustawieo wielkości powierzchni. Wciśnij przycisk „ENTER” i liczba powierzchni zacznie 

migad. Wciśnij  aby przewinąd do cyfry, którą chcesz zmienid (rys.3). Wciśnij „ENTER” aby zaznaczyd migającą cyfrę 

powierzchni. Wciśnij  aby zmienid migającą liczbę na inną – od 0 do 9. Wciśnij „Mean” aby zmienid stanowisko 

migającej cyfry i wciskając  zmieo następną liczbę. Cyfry są kolejno zmieniane od prawej strony do lewej. Aby 
zapisad nowe ustawienia w pamięci urządzenia wciśnij przycisk „ENTER”. 

Tryb automatycznego wyłączenia urządzenia 

Termometr wchodzi w tryb drzemki (ustawienia domyślne). Oznacza to, że jeżeli użytkownik nie będzie przez 20 min 
dotykał żadnych przycisków to urządzenie automatycznie wyłączy się. Gdy termometr znajduje się w trybie ustawieo 

(setup) na wyświetlaczu pojawi się ikona „SETUP”. Wciśnij przycisk  aby przewinąd do strony „SLP”. Wciśnij „Enter” 

aby wskazad „ON” (funkcja drzemki włączona) lub „OFF” (funkcja drzemki wyłączona). Wciśnij aż żądane 
ustawienia pojawią się na wyświetlaczu. Aby zapisad nowe ustawienia w pamięci urządzenia wciśnij przycisk „ENTER”.  

 

6. Proces pomiarów. 
1. Podłącz wtyczkę sondy do gniazdka wejściowego. 

2. Włącz urządzenie wciskając przycisk „Power on/off” . 
3. Wybierz żądaną jednostkę pomiaru prędkości przepływu powietrza oraz jednostkę pomiaru temperatury. 
4. Ustawienia zero (zerowanie):  

a. W „Sensing Head – głowicy próżniomierza” przesuo pokrywę sensora do góry aby odizolowad sensor prędkości 
przepływu powietrza od otoczenia. 

b. Wciśnij przycisk „Hold Zero” aby odczyty prędkości przepływu powietrza pokazały wartośd zero. 
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5. Przesuo pokrywę na dół, pozwól aby sensor miał kontakt z powietrzem (rys 2). Wyciągnij teleskopową sondę na 
odpowiednią długośd. (patrz: rys 4) 

 

 

6. Kierunek głowicy sensora 

Na czubku głowicy sensora znajduje się znak. Podczas pomiarów znak powinien się znajdowad „pod wiatr” w stosunku do 
przepływu powietrza (patrz: rys 4 i rys 5). Gdy głowica sensora znajduje się w przedstawionym na rysunku ustawieniu, na 
górnym wyświetlaczu pojawią się odczyty prędkości przepływu powietrza, natomiast na dolnym odczyt temperatury.  

 

Wykonanie wielopunktowej średniej kalkulacji. 
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 Wciśnij przycisk „Mean”. Mean zostaje podświetlone. W górnej linii zostanie wyświetlona liczba zapisanych 
odczytów. W dolnej linii pokażą się bieżące odczyty.  

 Aby przejrzed odczyty wyświetlanej temperatury, prędkości przepływu powietrza i obliczonej wartości objętości 
powiewu należy wcisnąd „Flow Temp”. 

 Jeżeli chcesz zmienid jednostkę bieżących odczytów wciśnij  

 Aby uwzględnid odczyty (w żądanej ilości) wciśnij kilka razy „Enter”. 

 Aby zakooczyd pomiary i obliczyd średnią wartośd wciśnij „Mean”. Mean zaczyna migad. Na wyświetlaczu pojawia 
się obliczony punkt średniej wartości. 

 Aby powrócid do widoku pomiarów wciśnij „Mean”. 

Wykonanie średnich obliczeo w czasie 

 Wciśnij na 2 sekundy przycisk „Mean”. Mean zostaje podświetlone W górnej linii zostanie wyświetlony 
upływający czas (mm:ss). W dolnej linii pokażą się bieżące odczyty.  

 Aby przejrzed odczyty wyświetlanej temperatury, prędkości przepływu powietrza i obliczonej wartości objętości 
powiewu należy wcisnąd „Flow Temp”. 

 Jeżeli chcesz zmienid jednostkę bieżących odczytów wciśnij  

 Aby zakooczyd pomiary i obliczyd średnią wartośd wciśnij „Mean”. Mean  zaczyna migad. Na wyświetlaczu 
pojawia się obliczona średnia wartośd. 

 Aby powrócid do widoku pomiarów wciśnij „Mean”. 

Wstrzymanie wyświetlanych danych 

 Wciśnij „Hold Zero” aby zatrzymad dane na wyświetlaczu. Na LCD pojawi się ikona „HOLD”.  

 Aby przejrzed odczyty wyświetlanej temperatury, prędkości przepływu powietrza i obliczonej wartości objętości 
powiewu należy wcisnąd „Flow Temp”. 

 Aby wyłączyd funkcję wstrzymania danych wciśnij ponownie „Hold zero”. 

Przeglądanie maksymalnych i minimalnych odczytów 

 Aby przejrzed maksymalne(MAX), minimalne (MIN) i średnie (AVG) dane wciśnij „Min Max”. 
Na wyświetlaczu pojawi się upływający czas (od chwili wejścia do trybu MIN, MAX) lub czas w którym zostały 
zarejestrowane odczyty Min, MAX. 

 Aby wyjśd z trybu minimalnych i maksymalnych odczytów wciśnij na 2 sekundy przycisk MIN MAX.  

Wymiana baterii 

 Jeżeli urządzenie jest włączone należy je wyłączyd. 

 Odkręd śruby i zdejmij pokrywę komory baterii. 

 Wymieo baterię na nową 9V. 

 Załóż pokrywę komory baterii i wkręd śruby. 
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