Clip di fissaggio
Supporto per canali
Ruotare l’anello: l’ultima
parte dello stelo della
sonda può essere
ruotata di 90°. Questo
permette una visione
ottimale del display.
Cappuccio protettivo:
Una breve rotazione
sull'estremità del tubo
protegge il sensore di
velocità il cappuccio
protettivo viene chiuso.
Lasciarlo aperto soltanto durante la
misurazione!
Testina del display
orientabile. È sempre
possibile consultare il
display.
Una freccia sul cappuccio di protezione indica la
direzione del flusso d'aria per la quale lo strumento
di misura è stato tarato e con cui si possono
ottenere i risultati migliori.

Messa in opera
Tirare la pellicola protettiva dal display.

Accensione
Azionare il tasto:

Test segmento

Lettura attuale

Commutazione tra i parametri
Azionare più volte il tasto:

Velocità

Temperatura

Volume

Impostazione area in m2
All'accensione mantenere premuto il tasto On. La
cifra regolabile sul display lampeggia
1 Tenere premuto il tasto On fino a quando non sia
stata raggiunta la cifra desiderata. Attendere 2 s = il
valore impostato viene acquisito e il cursore passa
alla cifra successiva.
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Clip de fixação
Fixação para condutas
Aro rotativo: A parte
inferior da sonda pode
girar até 90°. Isto
permite uma óptima
visualização do visor
Capa de protecção:
Basta um giro breve na
ponta do tubo da sonda
para proteger o sensor
de medição da
velocidade A capa de
protecção está fechada.
Deixar aberto apenas
durante a medição.
O cabeçal do visor é
rotativo. Isto faz com
que seja sempre
possível ver o visor.
A seta na capa de protecção indica a direcção da
velocidade, na qual se fez o ajuste do instrumento.
Desta forma, é possível obter os resultados de
medição mais precisos.

Conexão
Tirar cuidadosamente o filme protector do visor.

Ligar
Carregar no botão:

Teste de segmentos Valor de medição actual

2 Repetir o processo acima descrito para todos os
pontos.

Desligar
Manter a tecla carregada durante 3 segundos.

Dados técnicos
Tipo de aplicação: ..........................................Medição de curta duração
Gama de medição m/s: ..........................................0...5m/s a -20...0 °C;
0...10 m/s a 0...+50 °C
Gama de medição m3/h: ..................................................0...99990 m3/h
Gama de medição °C: ..........................................................-20...+50 °C
Resolução: ....................................................................0,01 m/s; 0,1 °C
Exactidão (exactidão do sistema a uma temperatura de ajuste de +25 °C)
±(0,1 m/s + 5 % do v.m.) (até 2 m/s);
±(0,3 m/s + 5% do v.m.) (acima de 2 m/s)
± 0,5 °C
Temperatura do ambiente circundante:....................................0...+50 °C
Temperatura de armazenamento: ........................................-20...+70 °C
Tipo de pilha: ..................................................................3 unidades AAA
Autonomia da pilha: ..............................................................aprox. 20 h
(aprox. 750 medições de 2 min)
Tubo da sonda: ..........................................................Ø 12 mm/16 mm /
Comprimento: 150...300 mm
Garantia: ......................................................................................2 anos
Directiva CE ......................................................................2004/108/CEE

Importante ler antes da colocação em funcionamento!

• Tenha em conta a direcção da velocidade!

• Tenha em conta as gamas de medição dos sensores!
• Não ultrapasse a temperatura de armazenagem e
de funcionamento (p. ex., proteger o instrumento da
incidência directa de raios solares).
• A utilização imprópria do instrumento anula os
direitos à garantia

Substituição da pilha

Mudar os parâmetros
Carregar várias vezes no botão:

Velocidade

Temperatura

Volume

Ajustar a secção transversal da conduta
em m2

Ao ligar o instrumento, manter a tecla "On"
pressionada. O respectivo ponto no visor começa a
piscar.
1 Manter a tecla "On" pressionada até que surja o
número desejado. Aguardar 2 segundos = o valor
ajustado é aplicado e o cursor passa para o próximo
ponto

Se, durante a medição, surgir o símbolo
no visor,
é necessário substituir a pilha.
O instrumento está desligado.
1 Retirar a tampa do compartimento para as pilhas.
2 Retirar as pilhas/pilhas recarregáveis gastas e
colocar as novas (3x AAA) no compartimento para
as pilhas. Tenha em conta a polaridade correcta.
3 Fechar a tampa do compartimento para as pilhas.

Função de desligar automático
Após aprox. 5 minutos sem estar a trabalhar, o
instrumento desliga-se automaticamente.

