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از شما براي خريد دستگاه دما و رطوبت سنج كمال  معرفي:●
تشكر را داريم.اين دستگاه توانايي اندازه گيري دما بدون تماس با 

تعبيه شده در دستگاه استفاده از اشعه مادون قرمز را داشته كه ليزر 
اين  ازه گيري دمايي آن خواهد شد.همچنينباعث افزايش دقت اند

و  (TYPE K)دستگاه قابليت سنجش رطوبت و داراي ترموكوپل 
 داراي سنسور هاي حساس مي باشد.

  ويژگي ها: ●

اين دستگاه مجهز به امواج مادون قرمز،ترموپوپل و سنسور 
رعت عمل و دقت سنجش رطوبت هواست.همچنين داراي س

مناسب و عملكرد عالي مي باشد. همچنين اين امكان وجود دارد 
به  USBكه داده هاي اندازه گيري شده را به از طريق كابل 

  كامپيوتر منتقل كنيد.
اين دستگاه مناسب براي بازرسان ايمني،ماموران آتش 

، نگهداري و تعمير ناوگان HVAC/Rنشاني،ريخته گري پالستيك،
  ل ها و... مي باشد.ها و ديز
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هنگامي كه ليزر دستگاه روشن است،احتياط كرده و نكته ايمني:●
مواظب باشيد ليزر دستگاه به درون چشم افراد برخرود 
نكند،همچنين از ورود ليزر به محل هاي خطرناك مانند محفظه هاي 

  گاز هاي منفجره خودداري كنيد.
 

  مشخصات فني دستگاه:●
  

  

  53mm*76*257:ابعاد-1
 56.4mm*42.4ابعاد صفحه نمايش:-2
  355gوزن:-3
 

Function  Dew 
point  

Wet 
bulb  

Humidity  Air 
Tem  

Inferred 
Tem  

Type K 
Tem  

Range  -68 to 
60°C  

-21.6 
to 

60°C  

10% to 
90% RH  

-20 
to  
60°

C  

-50 to 
500°C  

-100 to 
1372°C 

Resolution  0.1°F/°
C  

0.1°F/°
C  

0.1RH  0.1°
F/°C  

0.1°F/°C  0.1°F/°C  

Accuracy      2%± 
For other 

(±3%)  

1°C
±  

±5.0°C   
(-50 to -

20°C) 
±2°C(-20 
to 500°)  

±1 
(1%±1°C) 
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  نماي جلويي:●
  سنسور سنجش دما و رطوبت-1
  محل اتصال ترموكوپل-2
  محل تابش اشعه ليزر3
  سنسور ليزر-4
  USBورودي -5
  ال سي دي-6
مخصوص نمايش حداقل و حد اكثر دماي  MAX/MINدكمه  -7

  نشان داده شده
 TEMP/WET BULB/DEW POINTدكمه نمايش -8

BUTTON 
  HOLDدكمه -9

  دكمه اندازه گيري مادون قرمز-10
 F/°C°دكمه -11
12-MAX/MIN 
  دكمه نور پس زمينه-13
 پاور دكمه-14
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  نمايشگر●
  حالت خاموش شدن خودكار فعال است.-1
  نشانگر باتري-2
  دماي هوا                                            -3
  اندازه گيري اشعه مادون قرمز فعال است.-4
 دستگاه به كامپيوتر وصل است. -5
 رطوبت هوا-6
  اشعه يا ترموكوپل دماي اندازه گيري شده اشعه توسط-7
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  نحوه كار با دستگاه:●
درقسمت  REC: با فشار دادن اين دكمه MAX/MINدكمه -1

 RECMAXبااليي و درسمت چپ صفحه نمايش ظاهر مي شود،
ست كه دستگاه در حال ثبت بيشترين دماي اندازه ا به معناي اين
به معناي اينست كه دستگاه در حال ثبت  RECMINگيري شده 

به معناي ثبت  RECكمترين دماي اندازه گيري شده مي باشد و 
ي هاي اندازه گيري شده در طول بازه زماني ركورد تمام دما

را مرتبا  MAX/MINاست،براي چرخ در اين حالت ها دكمه 
فشار دهيد و اگر مي خواهيد از حالت ركورد خارج شويد،اين 

  دكمه را چند ثانيه نگه داريد.
(نقطه شبنم/دماي مرطوب): با فشار دادن اين WB/DPدكمه-2

  را انتخاب كنيد. wet bulb/Dew pointدكمه مي توانيد 
: اين دكمه داده اندازه گيري شده را ثابت نگه HOLDدكمه -3

  مي دارد.
: زماني كه اين دكمه را فشار دهيد،دستگاه به كمك IRTدكمه -4

  مادون قرمز و ليزر شروع به اندازه گيري دمامي كند.
را  IRTزماني كه دكمه  :(دكمه پاييني)MAX/MINدكمه  -5

و دستگاه در حال اندازه گيري دماست،دكمه نگه داشته 
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MAX/MIN را فشار داده وعبارتREC/RECMAX/RECMIN 
  ظاهر شده كه قبال عملكرد آن ها توضيح داده شد.

را نگه  IRT(دكمه پايين):هنگامي كه دكمه HOLDدكمه -6
داشته،با زدن اين دكمه دماي اندازه گيري شده به صورت ثابت بر 

  روي ال سي دي نمايش داده مي شود.
دكمه پاور: خاموش و روشن كرددن دستگاه،براي غير فعال  -7

زماني كه  (Auto-Power-off)كردن خاموش شدن خودكار
را نگه داشته و سپس دستگاه را  IRTدستگاه خاموش است،دكمه 

بر روي صفحه نمايش داده مي  ”disAP0“وشن كنيد،عبارت ر
را رها كرده،حالت خاموش شدن  IRTشود،در اين هنگام دكمه 
  خودكار غير فعال مي شود.

تذكر:هنگامي كه نماد باتري در صفحه نمايش داده شد،باتري ●
دستگاه ضعيف بوده و بايد اقدام به تعويض آن كنيد.اگر به مدت 

  استفاده نمي كنيد،باتري آن را خارج كنيد. طوالني از دستگاه
گارانتي: اين دستگاه از زمان خريد به مدت يك سال گرانتي ●

داشته اما شامل استفاده ناصحيح و نامناسب از دستگاه،هر گونه 
  دستكاري بر روي آن،خرابي دستگاه بر اثر نشت باتري نمي شود.
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