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Használati útmutató a KVGTH1150 típusú digitális hőelemes hőmérőhöz 

Műszaki adatok 
Mérési tartomány: (-50...+1150) °C 

Pontosság érzékelő nélkül: jobb, mint a mért érték 1%-a ±1 digit (-20...+550 és +920...+1150 °C) 

jobb, mint a mért érték 1,5%-a ±1 digit (+550...+920 °C) 

Felbontás: 1 °C 

Elem: 9 V-os IEC6F22 típusú 

 

A KVGTH1150 gyors válaszidejű hőmérséklet mérések elvégzéséhez használható. 

A használt szondától függően a mérni lehet folyadékban, lágy közegben, levegőben/gázokban stb. 

 

Üzemeltetés közben betartandó pontok 
1. Amint megjelenik a ’BAT’ felirat, akkor az elem gyenge és azonnal ki kell cserélni, mert a túl alacsony 

üzemfeszültség helytelen eredményekhez vezethet. Ha nem cserél elemet, akkor a ’BAT’ 

megjelenítéséhez sem lesz elegendő az elem feszültsége. Helytelen mérési eredményeknél, rendszeresen 

ellenőrizze az elemet, akkor is, ha nem jelenik meg a ’BAT’ figyelmeztetés. 

2. Győződjön meg róla, hogy a készülék karbantartása helyesen, használata az útmutatóban leírt módon 

történik (ne dobálja, ne üsse oda semmihez stb.). 

3. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő és a műszer ugyanolyan hőmérsékletűek, azaz próbálja elkerülni 

az érzékelő csatlakozójának hosszan történő kézben tartását, valamint ne tegye ki további hőhatásnak a 

készüléket, mert mérési pontatlansághoz vezethet. 

4. A mérőszonda hossza tetszés szerint rövidíthető. Ehhez 10 mm hosszan csupaszítsa le a kábel mindkét 

végét, majd jól sodorja meg. Csupasz kábel véggel nem lehetséges a mérés. 

5. 50 °C feletti tárolásnál vegye ki az elemet. 

Hosszabb idejű tárolás esetén ajánlatos kivenni az elemet. 

 

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. 


