
Kezelési útmutató a KVGTD1100 típusú nyomásmérőhöz

Technikai adatok
Mérési tartományok: Hőmérséklet: (-10,0…+50,0) °C felbontás: 0,1 °C

Abszolút nyomás: (300,0…1100,0) mbar felbontás: 0,1 mbar
Magasság: (-500…-200) m felbontás: 1 m

(-199,5…1999,5) m felbontás: 0,5 m
(2000…9000) m felbontás: 1 m

Max. túlnyomás: 4000 mbar abszolút nyomás
Pontosság: (±1digit) Hőmérséklet: a mért érték ±0,05 %-a ±0,5 %-a a teljes tartománynak
(25 °C névleges hőmérsékleten) Abszolút nyomás: ±1,5 mbar (750…1100) mbar tartományban

Kalibrálási bizonyítvánnyal: ±0,5 mbar (750…1100) mbar tartományban
Mérési gyakoriság: 1 mérés másodpercenként
Működési feltételek: (-10…+50) °C, (0…80) rH% nem lecsapódó pára
Tárolási hőmérséklet: (-20…+70) °C
Elem: 9 V, IEC6F22 típusú (nem képezi a szállítás terjedelmét); ha kimerült megjelenik a „LO BAT”
Légköri nyomás mérése (a csúszókapcsoló „baro” állásban)
A készülék a légkör abszolút nyomását méri. Ez nem általában nem ugyanaz az érték, mint amit az időjárási 
állomások adnak, mert a tengerszint feletti nyomást mérik. Általában nem tengerszinten használják ezt a műszert.
Ha mégis tengerszinten mérünk, akkor a magasságból fakadó nyomásesést figyelembe kell venni. A műszer képes 
kijavítani a nyomásértéket. Ha be van kapcsolva a tengerszint korrekció beállítás („SEA.L”), akkor méterben meg 
kell adni a tengerszint feletti magasságot és így a helyes értéket kapunk. Az abszolút nyomás ingadozása fontos 
jelzőérték az időjárás előrejelzésben. A beállítási lehetőségek között kiválasztható a tendencia mutatása.
Magasság mérés (a csúszókapcsoló „alti” állásban)
A magasságértéket az abszolút nyomásból számolja: a magasság növekedésével csökken a nyomás.  Figyelembe kell 
venni, hogy nem csak a magasság, hanem az időjárás változása miatt is változhat a kijelzett érték. Az időjárás hatása 
a kijelzett magasságértékre a fel ill. le gombok segítségével korrigálható. Nyomja meg egyszerre a fel és a le 
gombokat, erre a kijelzőn megjelenik a „Corr” felirat. Majd a fel ill. le gombokkal beállíthatja a helyes magasságot. 
Az „Enter” gomb megnyomásával vagy ha 20 mp-ig nem nyom meg gombot befejezheti a korrekciót. Változó 
időjárási viszonyok miatt bekövetkező nyomásváltozás max. 10 méter / órás magasságváltozást okozhat. Viharok 
okozhatnak nagyobb hibát. Tartsa szem előtt, hogy ez a hibaforrás minden barometrikus magasságmérőnél egyformán 
jelentkezik, teljesen független a műszer pontosságától. Hegyi terepen használva az inverziónak nevezett időjárási 
jelenség is hibát okoz. A magasságfigyelés kezdetekor ne felejtse el nullázni a min., max, és összeg memóriát. Ha a 
mérési hiba nagyobb, mint 5 m / óra, akkor időjárás változás várható. Pl.: ha a mért érték túl magas, akkor az idő 
rosszra fordul.
A Készülék beállítása
Bekapcsolás közben tartsa nyomva a „Mode” gombot a „P_of” felirat megjelenéséig (kb. 3 mp). Az ”on/off” gomb 
nyomogatásával az alábbi beállítások között választhat: „Unit”- kijelzési mód, „SEA.L”- tengerszint korrekció, „Alt”- 
tengerszint feletti magasság beadása, „tEnd”- beállítás vége.
Tendencia jelzés beállítása a barométerhez
A „Mode” vagy a „Zero” gomb megnyomásával megjelenik az éppen aktuális érték. A „Mode” vagy a „Zero” 
gombokkal válassza ki az megfelelő állapotot („on”/”off”). Az „on/off” gombbal hagyhatja jóvá a beállítást.
A műszer kalibrálása:
A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a 
műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni.
Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével.

A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és 
szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a 
vásárlási bizonylat (pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk 
felelősséget vállalni.
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