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4. Przypisanie wtyków
WTYK 1:     Zacisk ujemny (odpowiada biegunowi ujemnemu
baterii) WTYK 2:    Wybór °C/°F

Styk otwarty: Wy wietlane w °C.
Styk zamkni ty: Wy wietlane w °F.

WTYK 3:    Wybór cz stotliwo ci pomiaru:
Styk otwarty: aktualizacja co 10 sekund
Styk zamkni ty: aktualizacja co 1 sekund

WTYK 4:    Wyj cie alarmu d wi kowego:
Po osi gni ciu jednej z dwóch temperatur granicznych generowany jest sygna  4kHz
przez 1 minut  na wtyku 4. Wyj cie alarmu mo na wy cza  za pomoc  pod czenia
impulsu napi cia (amplituda maks. 1.8V) do wtyku   8, 9, 10 lub 11.

WTYK 5:    Wyj cie za czenia dla górnej temperatury progowej
Wyj cie staje si  wyj ciem górnym dopóki przekroczona zostaje górna temperatura
graniczna, co najmniej przez 1 minut . WTYK 6:

Wyj cie za czenia dla dolnej temperatury progowej
Wyj cie staje si  wyj ciem górnym dopóki przekroczona zostaje dolna temperatura
graniczna, co najmniej przez 1 minut .

WTYK 7:    Funkcja Re set:
Zaprogramowana    temperatura     graniczna,     maksymalna     i     minimalna
zmierzona
temperatura zostan  usuni te. Czas ustawiono na godzin  12:00.

WTYK 8:     Przycisk S1 pod czenie
W trybie wy wietlania zegara, przyci nij przycisk, aby zwi kszy  cyfr  godziny   (+1
HR). Przytrzymaj dla przyspieszenia ustawiania.
W trybie ustawienia temperatury przyci nij przycisk aby zwi kszy  ustawienie cyfry
temperatury (+1°C lub +1°F).

WTYK 9:     Przycisk S2 pod czenie
W trybie wy wietlania zegara, przyci nij przycisk, aby zwi kszy  cyfr    minuty (+1
MIN). W trybie ustawienia temperatury przyci nij przycisk aby zwi kszy  ustawienie
cyfry temperatury b) (+1°C or +1°F).

WTYK Przycisk S3 pod czenie
10: W   trybie    wy wietlania   temperatury,    przyci nij    przycisk,    aby   wy wietli
alarm

najwy szej temperatury.
W trybie wy wietlania temperatury, przyci nij przycisk, aby wy wietli  maksymaln
temperatur  zapisan  w pami ci.

WTYK Przycisk S4 pod czenie
11: W trybie wy wietlania temperatury, przyci nij przycisk, aby wy wietli  alarm najni szej

temperatury.
W trybie wy wietlania temperatury, przyci nij  przycisk, aby wy wietli  minimaln
temperatur  zapisan  w pami ci.

WTYK Wyj cie cz stotliwo ci : wyj cie do monitorowania cz stotliwo ci odst pów mi dzy
12: pomiarami.
WTYK Wyj cie alarmu optycznego
13: Po osi gni ciu jednej z dwóch temperatur granicznych generowany jest migaj cy sygna

wyj ciowy 4kHz przez 1 minut . Nast pnie wyj cie utrzymuje górn  logik . Wyj cie
alarmu mo na wy cza  za pomoc  pod czenia impulsu napi cia do wtyku 8, 9, lOlub
11.

WTYK Funkcja Re set: (jak dla wtyku   7)
14:
WTYK Przycisk "MEMORY"
15: Przy styku zamkni tym, funkcja pami ci jest w czona. W zwyk ym trybie wy wietlania

temperatury wy wietlane warto ci maks./ min. nie b  zapisywane do pami ci.
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Przy aktywnej funkcji pami ci, symbole "MIN" i   "MAX" nie s  ju  wy wietlane. Jednak
zaprogramowane warto ci graniczne temperatury nadal funkcjonuj .

WTYK Wybór wy wietlania godziny/temperatury
16: Styk otwarty: wy wietlana temperatura

Styk zamkni ty: wy wietlana godzina
WTYK Zacisk dodatni (odpowiada dodatniemu biegunowi baterii)
17:

5. Dzia anie
Reset pami ci

Reset pami ci mo liwy jest tylko po aktywacji funkcji pami ci (Wtyk 15 zamkni ty).

A) Resetowanie warto ci maksymalnej
Przyci nij przycisk "S3" aby wy wietli  pami  warto ci maksymalnej. Równoczesne przyci ni cie
przycisków "SI" i "S2" powoduje usuni cie warto ci maksymalnej i zast pienie jej bie cym
odczytem.

B) Resetowanie warto ci minimalnej
Przyci nij przycisk S4 aby wy wietli  pami  warto ci minimalnej. Równoczesne przyci ni cie
przycisków "SI" i "S2" powoduje usuni cie warto ci minimalnej i zast pienie jej bie cym odczytem.

Ustawianie warto ci granicznych:
A) Górna warto  graniczna:
Przycisk "MEMORY" wy czony (tryb temperatury). Wybierz górn  warto  graniczn  przyciskaj c
"S3". Przyciskaj c "SI" lub "S2" mo esz ustawi dan  warto . Przyci nij ponownie przycisk "S3",
aby opu ci  tryb programowania i powróci  do normalnego trybu wy wietlania temperatury.

B) Dolna warto  graniczna:
Przycisk "MEMORY" wy czony (tryb temperatury). Wybierz doln  warto  graniczn  przyciskaj c
"S4". Przyciskaj c "SI" lub "S2" mo esz ustawi dan  warto . Przyci nij ponownie przycisk "S4",
aby opu ci  tryb programowania i powróci  do normalnego trybu wy wietlania temperatury

Ikona "MAX" i/lub "MIN" wy wietli si  na ekranie po aktywacji warto ci granicznej; je li kroki A) i
B) zosta y skutecznie wykonane, obie dost pne warto ci graniczne b  aktywne.

Dezaktywacja warto ci granicznych:
A) Górna warto  graniczna:
Przycisk "MEMORY" wy czony (tryb temperatury). Wybierz górn  warto  graniczn  przyciskaj c
przycisk "S3". Wy cz warto  graniczn  równocze nie przyciskaj c przyciski "SI" i "S2". Przyci nij
przycisk "S3", modu  znajdzie si  z powrotem w trybie temperatury.

B) Dolna warto  graniczna:
Ustaw doln  warto  graniczn  zgodnie z tak  sam  procedur  jak dla "Górnej warto ci granicznej",
ale u yj przycisku "S4" do wybrania dolnej warto ci granicznej.www.el
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Dane techniczne
Temperatura pracy modu u: -5°C do 50°C (23°F do 122°F)
Zakres pomiarowy sondy: -10°C do 110°C (14°F do 230°F)
Rozdzielczo : 0.1°C (0.1°F)
Dok adno : ± 1°C (±2°F) przy 1.5V (0°C do 60°C)

±     1.5°C     (±4°F)     przy     1.5V     (inny     zakres
pomiarowy)

Ekran poni ej zakresu : LLL
Ekran powy ej zakresu : HHH
Ekran zegara   (Wtyk 16) format: 12-godzinny
Dok adno 0.5 s/dzie
Cz stotliwo  próbkowania: 1 sekunda lub 10 sekund
Wyj cie brz czyka: 4kHz przez 1 minut
Wy wietlana jednostka temperatury: °C lub °F
Pami  temperatury: Zapami tuje        maksymaln        i
minimaln

temperatur  otoczenia od ostatniego resetu
Napi cie robocze: zwykle 1.5 V/DC (od 1.25 V/DC do 1.80 V/DC)
Typ baterii: AA

redni pr d: oko o      l0uA      (przy      10      s
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