
A KVGTH175 Pt típusú digitális precíziós hőmérő kezelési útmutatója

Érzékelő:
a.) KVGTH175/Pt: merülő szonda

Pt1000-es érzékelő, egy kb. 100 mm hosszú, 3 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsőbe szerelt és 
elektromosan szigetelt; a műanyag nyele kb. 135 mm hosszú. És kb. 1 m hosszú, nagyon hajlékony, 
szilikon kábellel csatlakozik a műszerhez.

b.) KVGTH175/Pt-E: szúró érzékelő
Pt1000-es érzékelő, egy kb. 100 mm hosszú, 3 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsőbe szerelt és 
elektromosan szigetelt; a műanyag nyele kb. 135 mm hosszú. És kb. 1 m hosszú, nagyon hajlékony, 
szilikon kábellel csatlakozik a műszerhez.

c.) KVGTH175/Pt-K: maghőmérséklet mérő szúró érzékelő
Pt1000-es érzékelő, egy kb. 100 mm hosszú, 3 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsőbe szerelt és 
elektromosan szigetelt, a teflonból készült nyele kb. 75 mm hosszú. És kb. 1 m hosszú, nagyon 
hajlékony, szilikon kábellel csatlakozik a műszerhez. Az érzékelőnek benne kell maradnia a 
mérőközegben, 200 °C-nál nem melegíthető tovább. A megengedett legnagyobb hőmérséklet az 
érzékelő és a kábel számára 250 °C

Biztonsági előírások

Üzemeltetés közben vegye figyelembe az alábbi pontokat:
1. Gyenge elem esetén a ’BAT’ felirat jelenik meg; a gyenge elemet azonnal cserélje ki, mert egyébként 

nem megfelelő mérési eredményeket okoz. Elemcseréhez kövesse az alábbiakat:
- tolja lefelé az eszköz hátoldalán található elemtartó fedelet (a nyíl irányába)
- vegye ki az elemet és cserélje ki újra
- csukja vissza a fedelet
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a műszert, javasoljuk, hogy vegye ki az elemet. 50 °C feletti 
tárolás esetén is vegye ki az elemet.
Figyelem: Ha az elem feszültsége nem elegendő a ’BAT’ megjelenítéséhez, akkor kimerült. Amikor a 
kijelzett értékek teljesen méréshatáron kívül vannak, javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az 
elemet.

2. Győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van karbantartva, és hogy az előírásoknak megfelelően 
használják. (ne dobálják, ütögessék stb.)

3. Az érzékelőt tilos 200 °C fölé hevíteni, mert a csatlakozó vezeték forrasztási pontja elengedhet, ilyenkor 
a kijelzőn egy 1-es szám és egy tizedespont látszik.
Az érzékelő nyele és a kábel legfeljebb 100 °C-ig hőállóak (a KVGTH175/Pt-K-nál legfeljebb 250 °C-
ig)

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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