
30.5010 

www.tfa-dostmann.de 

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕРМОМЕТР-ГІГРОМЕТР TFA 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Особливості 
• Індикація температури в приміщенні. 
• Індикація внутрішньої відносної вологості повітря.  
• Індикація максимальних і мінімальних величин. 
• Індикація "точки роси". 
• Індикація температури кулькового вологого термометра. 
• Функція звукового та оптичного сигналу. 
Завдяки швейцарському точному датчику електричного термо-гігрометра цей термо-гігрометр є ідеальним 
приладом для визначення умов у приміщенні та для збереження раніше виміряних даних. 
 
Взаємодія між температурою і вологістю 
Холодне повітря може поглинати лише невелику кількість вологості. Тепле повітря може поглинути набагато 
більше вологості. 
 
Точка роси 
Взаємозалежність температури і відносної вологості відображається за допомогою параметра "точка роси". 
Якщо повітря охолоджується безперервно при постійній абсолютній вологості, тоді відносна вологість 
підвищиться, можливо, до 100%. Якщо повітря далі буде охолоджуватися, виділиться надлишок водяної пари у 
вигляді водяних крапель. 
Якщо прилад показує температуру повітря 20ºС і відносну вологість повітря 65%, тоді температура точки роси 
буде становити 13.2 ºС. Це значить, що повітря, наприклад, в спальні конденсується і утворює крапельки води 
на стінах і стелі, якщо в приміщенні температура буде нижче, ніж 13.2 ºС, з часом це може призвести до 
виникнення цвілі і мокротиння. 
Якщо відносна вологість повітря 40%, тоді температура точки роси становить лише 6ºС. Стіни і стеля повинні 
бути набагато холодніше повітря для досягнення точки роси і для виникнення водяних крапель. 
 
Температура кулькового вологого термометра 
Температура кулькового вологого термометра базується на психрометричних вимірах. Випаровування води з 
невеликого резервуара з водою на кульковому вологому термометрі охолоджує кулька термометра і знижує 
температуру. Цей охолоджуючий ефект випаровування залежить від кількості водяної пари в повітрі і 
використовується для визначення вологості повітря. 
 
Експлуатація приладу:  
Введення в експлуатацію 
Зніміть захисну стрічку з батарей. Вставте батареї в батарейний відсік. Зніміть захисне покриття з дисплея. 
Тепер прилад готовий до експлуатації. 
 
Дисплей 
Верхній ряд показує внутрішню відносну вологість, нижній ряд показує температуру в приміщенні. Ви можете 
вибрати індикацію температури в ºC або ºF за допомогою кнопки SET. 
 
Мінімальна \ максимальна температура  
• Натисніть кнопку MODE, і будуть показані найвищі (MAX) температура і вологість з часу останнього скидання. 
• Натисніть кнопку MODE, ще раз і будуть показані найменші (MIN) температура і вологість з часу останнього 
скидання. 
• При індикації мінімальної і максимальної температури, натисніть кнопку CLEAR, щоб скинути (стерти з пам'яті 
приладу) величини і перейти до поточних даних. 
 
Точка роси і температура кулькового вологого термометра 
Натисніть кнопку ▼, щоб переглянути індикацію точки роси, натисніть кнопку ▲, щоб переглянути температуру 
кулькового вологого термометра. 
 
Автоматичне відключення 
Натисніть та утримайте кнопку CLEAR. На дисплеї з'явиться «AUTO OFF». Дисплей вимкнеться, якщо протягом 
2 хвилин жодна кнопка не натиснута. В режимі відключення вимірювання не проводяться, щоб зберегти 
батареї. Щоб увімкнути пристрій, натисніть будь-яку кнопку. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть та утримайте 
кнопку CLEAR. «AUTO OFF» пропаде з дисплея. 
 
Установка сигналу 
• Натисніть та утримайте кнопку SET. «↓ ALARM OFF» з'явиться на дисплеї. Використовуючи кнопку ▼або ▲, 
включіть сигнал нижніх значень («ON»). Знову натисніть кнопку SET. «↑ ALARM OFF» з'явиться на дисплеї. 
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Використовуючи кнопку ▼або ▲, включіть сигнал верхніх значень («ON»). Тепер сигнали верхніх і нижніх 
значень включені. Також ви можете вибрати одну з величин. 
• Тепер натисніть кнопку SET. «ALARM» з'явиться на дисплеї, і «С» почне блимати. Використовуючи кнопку 
▼або ▲, встановіть параметри сигналу: 
ºС = температура, 
% = вологість, 
ºС Td = точка роси, 
ºС Tw = температура кулькового вологого термометра. 
• Натисніть кнопку MODE 3 рази. «↓ ALARM» з'явиться на дисплеї (якщо ввімкнено сигнал нижніх значень). 
Натисніть кнопку SET і величина буде блимати. Використовуючи кнопку ▼ для зниження величини або ▲ для 
збільшення величини, встановіть величини сигналу нижніх значень. Натисніть та утримайте ці кнопки для 
швидкого перегляду. Знову натисніть кнопку MODE. «↑ ALARM OFF» з'явиться на дисплеї (якщо ввімкнено 
сигнал верхніх значень). Встановіть верхні значення сигналу таким же чином. 
• Натисніть кнопку MODE, щоб закінчити встановлення величин сигналу. Тепер Ви можете використовувати 
функцію сигналу. 
• Коли температура наблизиться до встановленим величинам, «LED» буде блимати і зумер буде звучати 
протягом 1 хвилини. Щоб зупинити зумер, натисніть будь-яку кнопку. Будуть використовуватися ці величини, 
поки умови запуску сигналу не будуть змінені. 
• Якщо вища величина сигналу нижче, ніж нижня величина сигналу, то сигнал включиться, коли виміряні 
величини будуть в межах двох встановлених величин сигналу. 
 
Калібрування 
Високоякісний датчик був відрегульований на фабриці і не потребує калібрування.  
Можливо, якщо прилад перебував у місці низької вологості та високої вологості протягом довгого часу, датчик 
може мати помилки у вимірюванні. Але при поверненні приладу в нормальні умови, ці помилки будуть 
виправлені автоматично. 
 
Розміщення приладу на стіні або на поверхні 
Пристосування для розміщення приладу на стіні знаходиться на задній частині приладу. Для розміщення 
приладу на поверхні використовуйте спеціальну підставку. 
Так як рівень вологості може змінюватися в залежності від місця розміщення, розміщуйте прилад так, щоб 
відображались умови в «проблемному» місці. 
 
Заміна батарей 
Відкрийте батарейний відсік і вставте 2 батареї 1.5 V AA. Закрийте батарейний відсік. 
 
Увага! Не викидайте використані батареї побутове сміття. Відносьте використані батареї в спеціально відведені 
для цього місця.  
 
Область виміру 
Відносна вологість від 1% до 99% 
Відхилення ±3.5 % від 20% до 80%, інакше – 4% 
Температура вимірювання від -40C до +70 C 
Відхилення ±1% 
 
Швейцарський точний датчик 
Швейцарський точний датчик забезпечує швидку і точну індикацію вологості повітря. 
 
Попередження 
• Не піддавайте прилад різким перепадам температур, вібраціям, поштовхам. 
• При чищенні приладу використовуйте м'яку і вологу тканину. Не використовуйте серветки або полірувальні 
речовини. 
• Не намагайтеся відремонтувати прилад при поломці самостійно. Будь ласка, при поломці поверніть прилад 
виробнику. Будь ласка, замініть батареї перед скаргою. Якщо Ви відкривали або експлуатували прилад 
неправильно, Ви позбудетеся гарантії на пристрій. 
 
Гарантія: У разі виявлення будь-яких дефектів у роботі пристрою, не викликаних неправильним поводженням, 
зберіганням, несанкціонованим ремонтом, механічним пошкодженням корпусу, пристрій буде безкоштовно 
відремонтовано або замінено на новий протягом одного року з моменту придбання, при наявності документа 
(чека), що підтверджує дату покупки. Виробник: TFA Dostmann GmbH & Co. Німеччина. 
 


