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KVGTH1170 típusú digitális kijelzésű hőelemes hőmérő kezelési útmutatója 
 

Műszaki adatok 
Mérési tartomány: (-50,0...+199,9) °C ill. (199,9...1150) °C 
Pontosság érzékelő 
nélkül: 

jobb, mint a mért érték 0,1%-a a tartomány 
±0,2%-a 

Felbontás: 0,1 °C ill. 1 °C 
Elem: 9 V-os IEC6F22 típusú 

 
Paraméterek: 
méréshatár:   -65,0…+199,9 °C, 0,1 °C kijelzéssel (-85,0…199,9 °F / 0,1 °F) 
    -65,0…+1150 °C 1 °C kijelzéssel (-85…+1999 °F / 1 °F) 
pontosság:( ± 1 digit) -65…+199,9 °C: ±0,05%-a a mért értéknek ±0,2% teljes méréstartomány 
(25 °C névleges hőm.) -65…+1150 °C: ±0,1%-a a mért értéknek ±0,2% teljes méréstartomány 
 hőmérséklet drift:   0,01%/K 
 összehasonlítási pont: ±0,3 °C 
érzékelő csatlakozás: szabványos lapos tüskés csatlakozó, az összes NiCr-Ni (K típusú) érzékelőhöz 
offszet és meredekség: digitális offszet és meredekség beállítás menün keresztül 
mérési gyakoriság:  3 mérés másodpercenként 
kijelző:   kb. 13 mm magas, 3½ digites 
gombok:   3 gomb: ON/OFF, MODE, HOLD 
min., max érték memória: a min. és max. értékek tárolódnak 
HOLD - gomb:  a gomb megnyomásakor éppen mért érték lesz látható 
Működési hőmérséklet: -25…+50 °C-ig, 0…80 Rh%-on 
Tárolási hőmérséklet:  -25…+70 °C -ig 
Áramellátás:   JEC 6F22 típusú 9V-os elem 
Energiafogyasztás:  kb. 150µA 
Elem kimerülésekor: ”BAT” felirat jelzi, ha gyenge az elem 
Automatikus kikapcsolás: ha be van állítva az automatikus kikapcsolás funkció, akkor magától kikapcsol; ha 
a billentyűket nem nyomják meg (1…120 perc állítható) ideig 
Burkolat:    ütésálló ABS-burkolat: kb. 106*67*30 mm (Ma*Szé*Mé) 
Súly:    kb. 135g elemmel együtt 
 
Hőmérsékletmérés hőelemekkel általánosságban: 

• A készülék és a szonda csatlakozója közötti hőmérsékletkülönbség mérési hibához vezethet. Ezért 
várjon kb. 15 percet a csatlakoztatás után. 

• A készülék széles hőmérséklet-tartományban képes mérni, ezért győződjön meg arról, hogy a szonda 
méréstartománya is megfelelő legyen. 

• Ha a levegő hőmérsékletét méri, akkor a szondának száraznak kell lennie. Egyébként a párolgás miatt, 
hidegebbet mér. 

 
Min-/Max érték memória:  
A minimum érték megtekintéséhez (Lo) nyomja meg egyszer a MODE gombot és a kijelzőn a ”Lo” felírat és a 
minimum érték váltják egymást. 
A maximum érték megtekintéséhez (Hi) nyomja meg még egyszer a MODE gombot és a kijelzőn a ”HI” felírat 
és a maximum érték váltják egymást. 
Az aktuális hőmérséklet érték megtekintéséhez nyomja meg még egyszer a MODE gombot. 
A Min-/Max értékek törléséhez nyomja meg 2 másodpercig a MODE gombot, a kijelzőn a ”CLr” felirat látszik. 
 
HOLD funkció:  
A HOLD gomb megnyomásakor mért hőmérséklet jegyzi meg. Kijelzőn a ”Hld” felírat és a megjegyzett 
hőmérséklet váltják egymást. Az aktuális hőmérséklet kijelzéséhez nyomja meg ismét a HOLD gombot. 
Figyelem: a HOLD funkció aktivizálásakor a háttérben folyik tovább a mérés, tehát a min-/max értékek 
folyamatosan frissülnek. 
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A műszer beállítása: 
A műszer beállításához kövesse az alábbi lépéseket: 
1. Kapcsolja ki a készüléket. 
2. A HOLD gomb nyomva tartása mellet kapcsolja be a készüléket. Addig nyomja a HOLD gombot, amíg a 

kijelzőn megjelenik az ”PoF” felírat (kb. 3 másodperc). 
I.) Automatikus kikapcsolás ideje 
Az automatikus kikapcsolás idejét percben kell megadni. Ha mérés közben nincs megnyomva egy gomb sem, 
akkor a készülék az itt beállított időtartam múlva magától kikapcsol 
3. Nyomogassa a MODE vagy HOLD gombokat amíg el nem éri a kívánt értéket. 

Lehetséges értékek : off automatikus kikapcsolás kikapcsolva (állandóan     
  működik) 
    1…120 perc  kikapcsolási idő  

4. Az On/Off gomb megnyomásával nyugtázza a kívánt értéket. 
II.) Kijelzési egység (°C vagy °F) 
5. Kijelzőn megjelenik az ”Uni” felirat. 
6. A HOLD vagy MODE gombok megnyomásával válassza ki a megfelelő egységet (°C vagy °F) 
7. Az On/Off gomb megnyomásával nyugtázza a kívánt értéket. A készülék újraindul (szegmens teszt) 
III.) Kijelzési pontosság (1 ° vagy 0,1 °) 
8. Kijelzőn megjelenik a ”rES” felirat. (=rESolution) 
9. A HOLD vagy MODE gombok megnyomásával válassza ki a megfelelő egységet (1° vagy 0,1 °) 

 0,1 °:   0,1 °C vagy 0,1 %F. Ha túllépi a kijelzési határt (>199,9°), akkor     
   automatikusan 1 °-os kijelzésre kapcsol. 
 1 °:   1 °C vagy 1 °F pontossággal jelez ki. 

12. Az On/Off gomb megnyomásával nyugtázza a kívánt értéket. A készülék újraindul (szegmens teszt) 
Figyelem: ha beállítás közben 20 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, akkor félbe marad a 
változtatás, a beállított érték nem tárolódik! 
 
A műszer kalibrálása: 
A Kvalifik Kft. külön díjazás ellenében szívesen vállalja a műszer kalibrálását. 
 
Rendszerüzenetek: 
Er. 1  = túl lett lépve a méréshatár 
Er. 2 = a mért érték alatta van a méréshatárnak 
Er. 7 = rendszerhiba – a készülék rendszerhibát talált (nem megfelelő környezeti hőmérséklet-érték) 
---  = a szonda hibás vagy nincs csatlakoztatva 
Ha a ”BAT” felirat megjelenik a kijelző bal oldalán, akkor gyenge az elem, de még egy ideig folytatódhat a 

mérés. Amikor a ”bAt” felirat jelenik meg a kijelzőn középen, akkor az elem már kimerült, ki kell cserélni. 
Ilyenkor már nem lehet vele mérni. 

 
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. 


