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OMEGA se snaÏí vyhovût v‰em bezpeãnostním opatfiením a platn˘m EMC/EMI poÏadavkÛm
pouÏívan˘m po celém svûtû. OMEGA se neustále snaÏí získat pro své produkty certifikát podle
Europien New Approach Directives (nového pojetí evropsk˘ch smûrnic). KaÏdé zafiízení, které získá
toto osvûdãení je oznaãeno znaãkou CE.
V‰echny informace uvedené v tomto dokumentu jsou ovûfiené, ale firma OMEGA neruãí za Ïádné chyby, které by se
mohly vyskytnout a vyhrazuje si právo na zmûnu bez upozornûní. 
UPOZORNùNÍ: Tyto v˘robky nejsou navrÏeny a nemûly by se pouÏívat ve zdravotnictví.
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Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pro
mûfiení a regulaci ?

u OMEGY .... samozfiejmû !

TEPLOTA:
Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory,
panely a pfiíslu‰enství
Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory
Kalibrátory a referenãní nulov˘ bod
Zapisovaãe, regulátory a monitory procesu
Infrapfiístroje

TLAK, TAH A SÍLA
Tlakové snímaãe a tenzometry
VáÏní ãidla
Snímaãe posunutí
Pfiístroje a pfiísllu‰enství

PRÒTOK A HLADINA
Rotametry, hmotnostní prÛtokomûry
Mûfiení rychlosti proudûní vzduchu
Turbínkové a lopatkové prÛtokomûry
âítaãe, totalizéry a dávkovaãe

pH a VODIVOST
pH elektrody, testery a pfiíslu‰enství
Laboratorní a pfienosné pH metry
a konduktometry
Regulátory, kalibrátory, simulátory a pumpy
PrÛmyslové mûfiiãe pH a vodivosti

SBùR DAT:
Software pro sbûr dat a inÏen˘rské aplikace
Zafiízení pro sbûr a zpracován dat
Zásuvné karty do PC a Apple poãítaãÛ
Datalogry
Zapisovaãe, tiskárny a plotry

TOPNÁ TùLESA
Topné kabely
Válcová a prouÏková topná tûlesa
Ponorné ohfiívaãe
Ohebné topné pásky
Laboratorní ohfiívaãe

OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Mûfiící a fiídící pfiístroje
Refraktometry
Pumpy a hadiãky
Monitorování pÛdy, vzduchu a vody
Testování uÏitkov˘ch a odpadních vod
pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti
a rozpu‰tûného kyslíku



Záruka a odpovûdnost
Potvrzení objednávek:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo duplikacím,
oznaãte va‰e potvrzení poznámkou 'Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a uveìte jméno prodejce.

Písemné objednávky:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfiízení Va‰í objednávky prosím uveìte:

Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele

Termíny a podmínky:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty a
zpracovávat objednávky placené pfiedem nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.

Zmûny objednávky:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.

Zvlá‰tní podmínky:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou 
odpovûdnost, aÈ pfii tomto pouÏití dojde k ãemukoliv.
Zafiízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafiství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfiijímá ve smyslu v˘‰e 
uveden˘ch základních záruãních podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafiství nebo na lidech, nebo jsou-li
zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.

Ceny:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní mûnit.
Aktuální ceny Vám sdûlí prodejní oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.

MnoÏstevní slevy:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka
mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení.

Kreditní karty:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.

Minimální platba:
Minimální platba je 500 Kã.

Dopravné:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.

ZadrÏení právního nároku:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.

Poznámka k záruãním podmínkám:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojde-li k
pfievodu na tfietí stranu, pokud není zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není registrovan˘m
prodejcem v˘robkÛ OMEGA.

PoÏadavky na v˘mûnu nebo opravu:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte servisní
oddûlení, které Vám pfiidûlí autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t uvedeno na vnûj‰í
stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke zpoÏdûní, ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:

âíslo objednávky a faktury:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.

OEM oprávnûní:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.

Vzhled a vlastnosti:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch poÏadavkÛ.
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Tento elektronick˘ zapisovaã teploty a vlhkosti s oddûlen˘m snímaãem je
zdokonalen˘ mûfiicí a zapisovací pfiístroj, fiízen˘ mikropoãítaãem.

Zapisovaã nabízí pfiesnou a rychlou odezvu, zobrazování a ukládání
maximálních hodnot do pamûti, pfiipojení snímaãe na vût‰í vzdálenost,
pfiizpÛsobivost záznamu a jednoduchost obsluhy. Tento kompaktní, pfienosn˘
pfiístroj nabízí zdokonalené vlastnosti, které byly dfiíve v této cenové kategorii
nedostupné.

Pfiístroj má následující vlastnosti:

• NepfietrÏitá aktualizace okolní teploty (ve °C nebo °F) a relativní vlhkosti.
• Rychlá odezva na zmûny okolní teploty a relativní vlhkosti.
• MoÏnost pfiipojení ke vzdálenému snímaãi.
• Digitální zápis s rozli‰ením 1° nebo 1%.
• Zobrazování a ukládání maximálních hodnot do pamûti.
• Zápis do grafu po dobu 1, 7 nebo 32 dní.
• Napájení z baterie nebo ze sítû s automatick˘m záloÏním napájením

z baterií.
• Oznaãení pfieru‰ení a obnovení napájení ze sítû v grafu.
• Akustická signalizace s kontaktním relé.
• Indikátor vybit˘ch baterií.
• Snadná manipulace.
• MoÏnost upevnûní na zeì nebo na stÛl
• Voliteln˘ adaptér analogového napûÈového vstupu, umoÏÀující zápis

signálu 20 aÏ 1200 mV. Hodnoty se zapisují pomocí pera zapisujícího
teplotu.

• Osvûtlení grafu pfii pouÏití síÈového adaptéru.
• Uzamãení ovládacího panelu.
• Dekorativní kryt podstavce pro upevnûní na zeì.

Tyto vlastnosti zajistí pfiesné zdokumentování mûfiení, pfiizpÛsobivost pro rÛzné
typy aplikací a jednoduché pouÏití díky pokrokové elektronice.



1.1  âásti zapisovaãe - Pohled zepfiedu a z boku

Obr�zek 1-1. Pohled na zapisova� zepÞedu a z boku.

PoloÏka Popis Funkce

1 Knoflík pro pfiidrÏení papíru grafu PfiidrÏuje papír grafu na místû
(magnetick˘)

2 Îárovky osvûtlující graf Osvûtlí papír v tmavé místnosti.Îárovky fungují pouze tehdy, je-li
zapisovaã napájen pomocí adaptéru 9 Vss.

3 Místa pro kryty per ZabraÀují ztrátû krytÛ per.

4 ·ipka pro nastavení ãasu UmoÏÀuje srovnat ãas na novém papíru s aktuálním ãasem.

5 Zázn. papír pro zápis grafu Graf je moÏno zaznamenávat 1, 7 nebo 32 dní a to buì ve °C
(oboustrann˘) nebo ve °F. Podrobn˘ seznam papírÛ najdete na zadní stranû obalu.
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PoloÏka Popis Funkce

6 Zdífika pro pfiipojení UmoÏÀuje napájet jednotku pomocí dodávaného síÈového 
napájení adaptéru (220 Vst / 9 Vss).

7 Vypínaã Zapíná (I) nebo vypíná (O) pfiístroj.

8 Pfiepínaã mezi °C a °F Vybírá, zda bude pfiístroj pracovat ve °C nebo ve °F.
Pfii pfiepnutí ze °C na °F se posune POUZE pero zapisující vlhkost. Pro vlhkost je
jin˘ nulov˘ bod a mûfiítko papíru pro °C a °F, coÏ zpÛsobí posun pera zapisujícího
vlhkost pfii pfiepnutí mezi °C a °F. Pro teplotu jsou nulov˘ bod a mûfiítko stejné
(mûní se pouze jednotky). Proto se pero zapisující teplotu neposune.

9 Pfiepínaã reÏimu 1/7/32 dní Nastaví typ grafu pro 1, 7 nebo 32 dní.

10 Tlaãítka nastavení signalizace Tato tlaãítka jsou umístûna za dvífiky ovládacího panelu.
(HIGH (Horní), SET (Nastavení), Pomocí tlaãítek High ( Horní) a Low (Dolní) se:
LOW (Dolní)) 1. Vybírají a mûní kalibraãní kódy.

2. Vybírá horní/dolní mez signalizace (pro °F, °C nebo % rel. vlhkosti).
3. Vybírají a mûní meze pro spu‰tûní signalizace.
4. Za bûhu pfiístroje kontrolují nastavené meze pro spu‰tûní

signalizace.
5. Pokud je pfii spu‰tûní stisknuto tlaãítko Low (dolní), vypne se

signalizace.

Tlaãítko Set (Nastavení):
1. Pokud je stisknuto pfii spu‰tûní, spustí se reÏim kalibrace.
2. Ukládá kalibraãní kódy do pamûti.
3. Aktivuje signalizaãní meze.
4. Ukládá signalizaãní meze do pamûti.
5. Vypíná na 10 sekund zvukovou signalizaci (spolu se sepnutím relé).

11 LCD displej Zobrazuje hodnoty teploty a vlhkosti (podle nastavení pfiepínaãe
zobrazené hodnoty)

12 Pfiepínaã zobrazené hodnoty Dovoluje uÏivateli vybrat, zda bude pfiístroj na displeji zobrazovat
aktuální relativní vlhkost nebo teplotu okolí ve °C nebo °F. Viz. také
poloÏka ã. 10.

13 Snímaã teploty a vlhkosti Elektronické ãidlo pro mûfiení teploty okolí a relativní vlhkosti.

14 DrÏák ãidla PfiidrÏuje ãidlo pro mûfiení teploty a vlhkosti na boãní stranû zapisovaãe.

15 Rameno a drÏák pro pero (2 ks) PfiidrÏují pera pro zápis teploty a vlhkosti a dovolují pohyb per.

16 Západka UvolÀuje a zaji‰Èuje dvífika zapisovaãe.

17 Zámek na dvífikách ovládacího panelu Zamyká a odmyká dvífika ovládacího panelu.

18 Dekorativní kryt podstavce Nasazuje se na zapisovaã upevnûn˘ na stûnû. Pokud chcete pouÏí
pfii upevnûní na stûnu pfiístroj ve svislé poloze na stole, musíte kryt podstavce odmontovat

(jinak se zapisovaã pfievrátí)!

19 Dvífika ovládacího panelu Zakr˘vají tlaãítka pro nastavení signalizace (High (Horní), Set
(Nastavení) a Low (Dolní), vypínaã napájení, pfiepínaã reÏimu 1/7/32
dní a pfiepínaã jednotek °C/°F.

20 Spínaã osvûtlení Vypíná nebo zapíná Ïárovky osvûtlující graf.

Úvod 1

1-3



1.2  âásti zapisovaãe - pohled zezadu

Obr�zek 1-2.  Pohled zezadu

PoloÏka Popis Funkce

21 Otvory pro upevnûní na zeì UmoÏÀují upevnûní zapisovaãe na zeì.

22 Otvor pro pfiená‰ení UmoÏÀuje uÏivateli pohodlné pfiená‰ení zapisovaãe.

23 V˘robní ‰títek V˘robní ‰títek obsahující informace o v˘robku

24 Signalizace kontakt relé UmoÏÀuje uÏivateli pfiipojit k zapisovaãi externí signalizaci pomocí
beznapûÈového kontaktu

25 Pfiihrádka pro baterie Obsahuje 4 baterie typu „D“, které zaji‰Èují napájení pfiístroje
v pfiípadû, Ïe není pouÏit síÈov˘ adaptér nebo zaji‰Èují náhradní zdroj
v pfiípadû v˘padku síÈového napájení.

25

21
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24

23
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Nastavení zapisovaãe

2-1

2

Nyní, kdyÏ jste se seznámili se základními ãástmi zapisovaãe, mÛÏete jej zapojit.

Rozhodnûte se, zda chcete zapisovaã umístit na zeì, nebo jej postavit na stÛl.

2.1  Umístûní zapisovaãe na stÛl
Na obrázku 2-1 je znázornûn postup pfii odstranûní dekorativního krytu podstavce.

1. PoloÏte zapisovaã na zadní stranu (tak, aby byla pfiední strana smûrem vzhÛru).

2. Zdvihnûte kryt podstavce smûrem nahoru a uvolnûte jej ze stabilizaãní opûrky na
spodní ãásti zapisovaãe. Tím se odkryje gumov˘ podstavec a stabilizaãní opûrka.
Gumov˘ podstavec chrání povrch pracovního stolu.

NEPOKOU·EJTE SE POSTAVIT ZAPISOVAâ NA STÒL
I S KRYTEM PODSTAVCE. ZAPISOVAâ SE MÒÎE

P¤EVRHNOUT.

Obr�zek 2-1  Odstran�n� krytu podstavce

Clip

Cutaway View
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3. Vytoãte stabilizaãní opûrku a natoãte ji smûrem k sobû. Natoãení stabilizaãní
opûrky vidíte na obrázku 2-2. DráÏka ve stabilizaãní opûrce musí pfiesahovat
zadní ãást zapisovaãe.

Obr�zek 2-2  Oto�n� stabiliza�n� op�rka

Pfii bûÏné ãinnosti zapisovaãe (dvífika jsou zavfiená a kryt
ovládacího panelu je rovnûÏ zavfien˘) by mûla b˘t
stabilizaãní opûrka zasunuta do stfiední polohy (V˘stupky na
opûrce zapadnou do otvorÛ na dolní stranû zapisovaãe). Viz.
obrázek 2-3a.

Pfied otevfiením dvífiek vytáhnûte stabilizaãní opûrku co
nejdále. Pfiístroj pak bude stabilnûj‰í. Viz. obrázek 2-3b. Po
zavfiení dvífiek vraÈte opûrku do stfiední polohy. Viz. obrázek
2-3a.

Stabilizaãní opûrku lze posouvat smûrem k pfiední nebo
zadní ãásti zapisovaãe. Pokud je pfiístroj postaven na stole
u zdi, natáhnûte stabilizaãní opûrku zcela dopfiedu. Viz.
obrázek 2-3b.

Obr�zek 2-3a. Stabiliza�n� op�rka pouìita Obr�zek 2-3b. Vytaìen� stabiliza�n� 
pÞi postaven� na stól (norm�ln� pozice) op�rka (pozice pÞi otevÞenùch dv�Þk�ch).
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2.2  Upevnûní zapisovaãe na stûnu
Pfii upevÀování zapisovaãe na stûnu nejprve pomocí ‰ablony dodávané se sadou
pro upevnûní na stûnu oznaãte, kde budou otvory pro upevnûní. Dekorativní
kryt podstavce ponechejte na místû (obr. 1-1, poloÏka ã. 18). Po vyvrtání dûr do
nich dejte hmoÏdinky a za‰roubujte ‰rouby tak, aby mezi hlaviãkou ‰roubu
a stûnou zÛstaly 3 mm (1/8 palce). Povûste zapisovaã za dva otvory na zadní
stranû pfiístroje na hlaviãky ‰roubkÛ.

SíÈov˘ adaptér má kabel délky 2 metry (6 stop).

* Pokud není dekorativní kryt umístûn na pfiístroji, nasaìte jej (pokud je to
potfieba) podle následujícího postupu:

1. PoloÏte zapisovaã na stÛl (pfiední stranou nahoru).
2. Umístûte kryt pfiibliÏnû tak, aby byly svorky zároveÀ se stabilizaãní

opûrkou. Jemnû „napnûte“ svorky a umístûte je pfies stabilizaãní opûrku
podle obrázku 2-4a.

3. Jakmile jsou svorky na místû, opatrnû zasouvejte kryt dolÛ, dokud není
zároveÀ s pfiední ãástí zapisovaãe. Viz. obr. 2-4b.

Obr�zek 2-4a. Nasazen� krytu Obr�zek 2-4b. Nasazen� krytu (pohled z boku).
(pohled zepÞedu).

Clip

Cutaway View

Clips

RH

°F
°C

H35 T2

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
E

H
U
M
I
D
I
T
Y

NOTE

Nastavení zapisovaãe 2

2-3

POZNÁMKA

Svorky

Pohled v fiezu

Svorky



2.3  PouÏití baterií
Pfiístroj je napájen buìto ze ãtyfi baterií typu „D“ nebo pomocí síÈového
adaptéru. S pfiístrojem se dodává adaptér na 220 V.

Pokud dojde k v˘padku napájení ze síÈového adaptéru,
pfiepne se pfiístroj automaticky na napájení z baterií.

Pokud je dÛleÏité, aby byly údaje o okolní teplotû a vlhkosti
zaznamenány, mûjte vÏdy v pfiístroji nové baterie, pro
pfiípad, Ïe by do‰lo k v˘padku proudu.

2.3.1  VloÏení baterií
Pfiístroj lze napájet ze ãtyfi baterií typu „D“. Aby byla zaji‰tûna odpovídající
v˘konnost a dostateãná Ïivotnost baterií, pouÏívejte baterie alkalické. Pokud
jsou pouÏity nové alkalické baterie, vydrÏí zapisovaã pracovat na napájení
z baterií aÏ jeden mûsíc. Pro v˘mûnu baterií doporuãujeme pouÏít baterie
Duracell MN1300 typu „D“, které mají dlouhou Ïivotnost a dovolují pfiístroji
pracovat korektnû i pfii nízk˘ch teplotách.

VloÏení baterií (viz obrázek 2-5):

Obr�zek 2-5.  PÞihr�dka pro baterie a jejich polarita.

To Open Battery Orientation

+ – + – + – + –

Bench Top Set-Up

NOTE

Nastavení zapisovaãe2

2-4

POZNÁMKA

Zde se otevírá

Postavené na pracovním stole

Polarita baterií



1. Otevfiete dvífika ovládacího panelu.
2. Vypnûte pfiístroj pfiepnutím vypínaãe do polohy „O“.
3. PoloÏte zapisovaã na mûkk˘ povrch, pfiední stranou dolÛ. Najdûte na zadní

stranû pfiihrádku na baterie.
4. Stisknûte dva v˘stupky na horní hranû a otevfiete dvífika pfiihrádky na baterie.
5. OdstraÀte dvífika pfiihrádky.
6. Do pfiihrádky vloÏte baterie s polaritou podle obrázku 2-5.
7. VraÈte dvífika pfiihrádky. Nejprve nasaìte spodní hranu dvífiek do pfiíslu‰n˘ch

dráÏek v pfiihrádce.

8. Zavfiete dvífika tak, aby v˘stupky zaskoãily na svá místa.

Pfiístroj neustále kontroluje napûtí baterií.  Pokud se v lev�m horn�m rohu displeje
zobraz� n�pis ãLO BATÒ (vybit� baterie), znamen� to, ìe baterie vydrì� jeden aì
dva tùdny a b�hem t�to doby je nutn� je vym�nit. Pokud pÞ�stroj pracuje
s nap�jen�m z bateri� a nap�t� na bateri�ch je pÞ�liä n�zk� na to, aby mohl pÞ�stroj
spolehliv� pracovat, syst�m se vypne a na displeji se zobraz� ã---Ò.  Systém lze
znovu spustit v˘mûnou baterií nebo pfiipojením síÈového napájení. Pokud dojde
k v˘padku síÈového napájení, pfiístroj se automaticky pfiepne na záloÏní zdroj -
baterie. Pokud je napûtí na bateriích dostateãné, bere pfiístroj napájení z baterií
dokud se nevybijí nebo dokud nedojde k obnovû síÈového napájení. Po obnovení
síÈového napájení se pfiístroj automaticky znovu nastaví (viz ãást 8.5).

Obr�zek 2-6.  Upozorn�n� na vybit� baterie

2.3.2  Pfiipojení síÈového napájení
Pfiístroj lze napájet pomocí dodávaného síÈového adaptéru 9 Vss, 1A. Zdífika pro
pfiipojení síÈového napájení je umístûna na pravé stranû ãelního panelu (viz. obr.
1-1, poloÏka ã. 6). KdyÏ pfiipojujete síÈov˘ adaptér, ujistûte se, Ïe je pfiístroj
vypnut˘ (vypínaã v poloze „O“). Kabel síÈového adaptéru je dlouh˘ 2 metry
(6 stop).

2.4  VloÏení papíru pro graf
Do zapisovaãe je moÏno vloÏit ‰est rÛzn˘ch typÛ papíru. Dodávány jsou verze
pro 1, 7, 32 denní záznam pro obû varianty °C i °F. Aãkoliv je v˘mûna papíru
velmi jednoduchá, musíte b˘t opatrní pfii nastavování pfiíslu‰n˘ch pfiepínaãÛ na
fiídícím panelu tak, aby hodnoty odpovídaly pouÏitému papíru. Nastavte typ
grafu a pfiepínaã °C/°F (viz. obrázek 2-7) následovnû podle reÏimu
zaznamenávání, kter˘ch rozli‰ujeme tûchto ‰est:
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Pfiepínaã pro typ grafu (dní) Pfiepínaã mezi °C /°F Typ papíru

1 F 1-denní papír pro záznam ve  °F

1 C 1-denní papír pro záznam v °C

7 F 7-denní papír pro záznam ve °F

7 C 7-denní papír pro záznam v °C

32 F 32-denní papír pro záznam ve °F

32 C 32-denní papír pro záznam v °C

Obr�zek 2-7.  PÞep�na�e pro nastaven� grafu
MÛÏete pouÏít také speciální papíry. Kompletní seznam najdete na vnitfiní stranû
zadního krytu.
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V˘mûna papíru se provádí následovnû:

1a. Zapisovaã poloÏen˘ na stole:

VysuÀte stabilizaãní opûrku dopfiedu pfied zapisovaã, aby se nepfievrátil. Viz.
obrázek 2-8. Pokraãujte krokem 2.

Obr�zek 2-8  Pln� vysunut� stabiliza�n� op�rka.

1b.  Zapisovaã upevnûn˘ na zeì:

Pokud je zapisovaã dobfie dostupn˘, mÛÏete jej ponechat na zdi.

2. Otevfiete dvífika a levou rukou je pfiidrÏte otevfiená.

3. Sundejte magnetick˘ knoflík pfiidrÏující graf (Obr. 2-9, poloÏka ã. 2) a pouÏit˘
papír.

4. VloÏte nov˘ papír (obrázek 2-9, poloÏka ã. 1) na trn a otáãejte jím tak dlouho,
dokud není správn˘ ãas na papífie pfied ‰ipkou umístûnou na zapisovaãi. Viz.
detail na obr. 2-9.

5. Po správném nastavení papíru vraÈte magnetick˘ knoflík na své místo (Obr. 2-9,
poloÏka ã. 2). Dejte pozor, aby nedo‰lo ke zmûnû polohy papíru.

6. Ujistûte se, Ïe je pfiepínaã typu papíru umístûn˘ za dvífiky fiídícího panelu
pfiepnut˘ správnû podle vloÏeného papíru.

Otáãejte papírem tak dlouho, dokud není poÏadovan˘ ãas
vedle ‰ipky.
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Obr�zek 2-9.  Vùm�na pap�ru a nastaven� �asu.

2.5  VloÏení a vyjmutí per
2.5.1  VloÏení per

Zapisovaã pouÏívá pro zápis údajÛ dvû pera rÛzné barvy. âervené pero (horní)
zapisuje teplotu. Modré pero (dolní) zapisuje relativní vlhkost. Îivotnost per
závisí na pouÏívání a atmosferick˘ch podmínkách. Za normálních pracovních
podmínek vydrÏí pera nejménû jeden mûsíc. Doporuãujeme po mûsíãním
pouÏívání vymûnit pera za nová.

Instalace per:

1. Ujistûte se, Ïe je pfiístroj vypnut˘. Pfiepínaã na ãelním panelu je v pozici „O“.
âelní panel je umístûn za dvífiky fiídícího panelu. Dvífika zapisovaãe by mûla b˘t
také zavfiená.

Ovládací panel se otvírá opatrn˘m zachycením v˘stupku na
pravé stranû a pomal˘m tahem dolÛ.

2. Prohlédnûte si umístûní ramen drÏících pera pfies okénko ve dvífikách zapisovaãe.

a. Pokud jsou ramena v poloze podle obrázku 2-10, pokraãujte krokem 3:

Obr�zek 2-10.  UspoÞ�d�n� per (pro snadn� nasazen� per)
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b. Pokud jsou pera uspofiádána podle obrázku 2-11, proveìte následující
kroky a pokraãujte krokem 3.

Obr�zek 2-11.  Vertik�ln� uspoÞ�d�n� per (pera nelze vloìit)

(Ramena per musí b˘t od sebe dostateãnû vzdálena, aby bylo moÏno vloÏit nebo
vyjmout pera. Pery se musí pohybovat elektricky.)

• Ujistûte se, Ïe jsou dvífika zapisovaãe zavfiená a na hrotu je nasazen
papír pro zakreslování grafu.

• Zapnûte pfiístroj pfiepínaãem napájení do polohy „I“ a poãkejte, dokud
nebudou pera tak daleko od sebe, aby je bylo moÏno jedno po druhém
vyjmout nebo nasadit.

NEPOKOU·EJTE SE UPRAVIT VZDÁLENOST PER
MANUÁLNù (RUâNù). MOHLI BYJSTE PO·KODIT ¤ÍDÍCÍ

MECHANISMUS. NEPOKOU·EJTE SE MùNIT PERA, POKUD
JSOU V POHYBU.

• Vypnûte pfiístroj (pfiepínaã PWR pfiepnûte do pozice „O“). Pohyb per
se zastaví.

3. Tlakem smûrem dolÛ na západku otevfiete dvífika zapisovaãe (viz. obr. 1-1,
poloÏka ã. 16).

4. Vyjmûte pera z balíãku a z kaÏdého sundejte kryt.

Doporuãujeme umístit kryty do speciálních otvorÛ umístûn˘ch na plo‰e pro
graf, blízko Ïárovek. Umístûní otvorÛ vidíte na obrázku 2-12.

Obr�zek 2-12.  Um�st�n� otvoró pro kryty per.
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5. VloÏte modré pero do spodního drÏáku (pro vlhkost) a ãervené pero do horního
drÏáku (pro teplotu).

Pokud vloÏíte pera správnû, zaskoãí pera do drÏákÛ. VloÏení per je znázornûno
na obrázku 2-13.

6. Zavfiete dvífika zapisovaãe.

Obr�zek 2-13.  Vloìen� pera

2.5.2  Vyjmutí per
1. Zkontrolujte, zda jsou pera v poloze znázornûné na obrázku 2-10. Pokud tomu

tak není a pokusíte se je vyjmout, mÛÏete po‰kodit rameno a vodící
mechanismus.

NEPOKOU·EJTE SE UPRAVIT VZDÁLENOST PER
MANUÁLNù (RUâNù). MOHLI BYSTE PO·KODIT ¤ÍDÍCÍ

MECHANISMUS. NEPOKOU·EJTE SE MùNIT PERA, POKUD
JSOU V POHYBU.

2. Upravte vzdálenost per podle kroku 2b v ãásti 2.5.1

3. ·roubovákem stisknûte obdélníãek na peru, (viz obrázek 2-14). Druhou rukou
uvolnûte pero z pérové svorky pfiipevnûné k drÏáku per.

Obr�zek 2-14.  Vyjmut� pera

CAUTION
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4. Pero vyklouzne z drÏáku.

5. Podle pokynÛ uveden˘ch v kapitole 2.5.1- krok 3 aÏ 6, nasaìte nová pera.

2.6  Pfiipojení snímaãe teploty/vlhkosti
Snímaã teploty a vlhkosti lze pfiipojit buìto pfiímo k zapisovaãi pomocí jeho
vlastního krátkého kabelu, nebo jej lze prodlouÏit pomocí kabelu  délky 2 metry
(6 stop).

2.6.1  PouÏití krátkého kabelu
1. Umístûte snímaã za manipulaãní ãást do drÏáku snímaãe, kter˘ je umístûn˘ na

boãní stranû pfiístroje. Viz. obr. 2-15.

Obr�zek 2-15.  PÞipojen� sn�ma�e (obr�zek vlevo), spr�vn� um�st�n� (uprostÞed), 
äpatn� um�st�n� (vpravo).

2. Pfiipojte konektor do zásuvky umístûné na boãní stranû zapisovaãe. Kabel
k ãidlu nesmí b˘t zamotan˘.

3. Zvednûte snímaã tak, aby otvory snímaãe byly nad horní ãástí pfiístroje. Viz.
stfiední obrázek 2-15.
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2.6.2  PouÏití prodluÏovacího kabelu pro pfiipojení snímaãe
1. Pfiipojte prodluÏovací kabel ‰ipkou ke krátkému kabelu od snímaãe. Spojte

kabely ‰ipkami k sobû (viz obrázek 2-16).

2. Druh˘ konec (bez ‰ipky) prodluÏovacího kabelu pfiipojte do zástrãky na boãní
stranû zapisovaãe.

Obr�zek 2-16  Pouìit� prodluìovac�ho kabelu pro pÞipojen� sn�ma�e.

NepouÏívejte více neÏ jeden prodluÏovací kabel, jinak není
zaji‰tûna pfiesnost snímání teploty a vlhkosti.
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2.6.3  PouÏití svorek pro upevnûní snímaãe
V pfiepravní krabici je dodávána samostatná svorka pro upevnûní snímaãe,
umoÏÀující zavû‰ení snímaãe na místû vzdáleném od zapisovaãe. Pro upevnûní
svorky do dfieva, omítky nebo plastu slouÏí dva samofiezné ‰roubky. Pfii
upevnûní do dfieva nebo omítky vyvrtejte 2 otvory o prÛmûru 1,5 mm (1/16").
Pfii upevnûní do plastu vyvrtejte dva otvory o prÛmûru 1,9 mm (5/64"). Pokud
chcete upevnit svorku na kovov˘ povrch, musíte pouÏít pfiíslu‰né vybavení. 
Viz. obr. 2-17.

Obr�zek 2-17.  Pouìit� svorky pro upevn�n� �idla na vzd�len�m m�st�.
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Provoz zapisovaãe

3-1

3

3.1  Zapnutí zapisovaãe
Opatrnû stisknûte v˘stupek na pravé stranû dvífiek fiídícího panelu a pomal˘m
tahem dolÛ dvífika otevfiete.

Spínaã pro zapnutí umístûn˘ na fiídícím panelu pfiepnûte do polohy „I“
a zapnûte tak zapisovaã. Umístûní spínaãe je zobrazeno na obrázku 3-1.

Obr�zek 3-1.  Sp�na� pro zapnut� pÞ�stroje

Usly‰íte jedno pípnutí a na LCD displeji se zobrazí následující údaje:

Obr 3-2.  Prvn� �daje na LCD displeji.

Po zapnut� pÞ�stroje se rychle zobraz� �daje popsan� v ��sti 3.2. Bu�te
pÞipraveni zapsat si k�dy, kter� pÞ�stroj zobraz�. Potom lze srovnat k�dy,
kter� zobrazuje zapisova� s �daji na ät�tku sondy, kter� jsou popsan�
n�ìe. Po zobrazen� dvou k�dó pokra�uje pÞ�stroj ve sv� �innosti a pera se
pohnou. Podrobnosti najdete v ��sti 3.3 a 3.4.

3.2  Zaznamenání ãísel kódÛ
Zobrazí se dvoumístn˘ kód vlhkosti sloÏen˘ z ãísel nebo znakÛ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, a, b, c. Na obrázku 3-3 je uveden pfiíklad; ãísla se mohou li‰it.

Obr�zek 3-3.  K�d relativn� vlhkosti

Potom se zobrazí jednomístn˘ kód teploty sloÏen˘ z ãísel znakÛ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, a, b, c. Na obrázku 3-4 je uveden pfiíklad; ãísla se mohou li‰it.

Obr�zek 3-4.  K�d teploty
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3.3  Srovnání ãísel kódÛ
Zapisovaã bude pokraãovat ve své inicializaci pfiibliÏnû dal‰ích 30 sekund.
Najdûte na kalibraãním ‰títku snímaãe ãísla kódÛ. Viz. obrázek 3-5 a 3-6.
Dvoumístn˘ kód vlhkosti, kter˘ jste si zapsali, by mûl souhlasit se dvûmi znaky,
které se nacházejí na ‰títku za písmenem „H“. Pokud tomu tak není, pfieãtûte si
kapitolu 5.1, Zmûna kalibraãních kódÛ.

Jednomístn˘ kód teploty by mûl souhlasit se znakem uveden˘m na ‰títku za
písmenem „T“. Viz. obrázek 3-7. Pokud tomu tak není, pfieãtûte si kapitolu 5.1,
Zmûna kalibraãních kódÛ.

Obr�zek 3-5.  Um�st�n� k�dó na sn�ma�i.

Obr�zek 3-6.  Um�st�n� k�du relativn� vlhkosti.

Obr�zek 3-7.  Um�st�n� k�du teploty.
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3.4  ReÏim zobrazení mûfien˘ch hodnot
Po kódech relativní vlhkosti a teploty se na displeji zobrazí aktuální relativní
vlhkost v % nebo teplota ve °C nebo ve °F, podle nastavení pfiepínaãe pro volbu
zobrazované veliãiny. (Viz. obrázek 3-8).

Obr�zek 3-8.  PÞep�na� pro volbu zobrazovan� veli�iny

Ve stejné chvíli se pera pro zápis teploty a vlhkosti najednou posunou o mal˘
kousek doprava a poté se posunou doleva na nulovou pozici. Potom se obû pera
souãasnû pfiesunou na pozici odpovídající aktuální vlhkosti a teplotû.

Nyní je zapisovaã pfiipraven k pouÏití.
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Funkce signalizace

4-1

4

4.1  Popis signalizace
Grafick˘ zapisovaã je vybaven systémem signalizace, kter˘ se aktivuje
v pfiípadû, Ïe hodnoty namûfiené snímaãem pfiekroãí uÏivatelem nastavené meze.
Systém se skládá ze zabudované akustické piezoelektrické houkaãky a skupiny
beznapûÈov˘ch kontaktÛ, které jsou v klidovém stavu rozepnuty a slouÏí pro
aktivaci externí signalizace. Kontakty jsou urãeny pro 2A pfii 220 Vst. nebo
2A pfii 30 Vss. Zdífiky kontaktÛ jsou umístûny na zadní stranû zapisovaãe (viz.
obr. 4-1). Kromû toho zaãne pfii aktivaci signalizace blikat displej.

Obr�zek 4-1.  Um�st�n� kontaktó pro signalizaci .

4.2  Kontrola mezí pro signalizaci
D¤ÍVE NEÎ STISKNETE JAKÉKOLIV TLAâÍTKO NA KLÁVESNICI,
POâKEJTE AÎ SE P¤ÍSTROJ USTÁLÍ A PERA SE P¤ESTANOU POHYBOVAT.

• Meze pro signalizaci jsou zobrazovány ve °F, °C nebo % rel. vlhkosti,
podle nastavení pfiepínaãe pro volbu zobrazované veliãiny.

• Po stisknutí tlaãítka HIGH (Horní) se na displeji zobrazí 'hi' (horní)
a hodnota nastavená jako horní mez signalizace.

• Po stisknutí tlaãítka LOW (Dolní) se na displeji zobrazí 'lo' (dolní)
a hodnota nastavená jako dolní mez signalizace.

Meze pro signalizaci se ukládají do pevné pamûti EEPROM
a neztratí se v pfiípadû, Ïe dojde k pfieru‰ení napájení
a záloÏní baterie selÏou.

NOTE

H35 T2

Alarm
dc or ac
Power
Supply

Rear

Battery
Compartment

(External Power
Supply And Alarm
Not Included)

Foot Cover Removed

Zadní ãást

Pfiihrádka na
baterie

(Externí zdroj
a signalizace, není
souãástí pfiístroje)

Signalizace ss nebo stfi. zdroj

Odstranûn˘ kryt podstavce
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4.3  Odemknutí/Zamknutí dvífiek ovládacího panelu
Aby jste se dostali k tlaãítkÛm pro zobrazení signalizace (viz. obr. 1-1, poloÏka 
ã. 10), umístûn˘m pod dvífiky fiídícího panelu, musíte dvífika odemknout. Zámek
dvefií ovládacího panelu najdete na levé stranû fiídícího panelu. Viz. obr. 4-2.

Obr�zek. 4-2.  Um�st�n� z�mku dv�Þek.

4.3.1  Odemknutí dvífiek ovládacího panelu
Pomocí malého ‰roubováku otoãte zámek co nejvíce doleva. Na obrázku 4-3 je
znázornûna poloha, kdy jsou dvífika odemknuta.

Obr�zek 4-3.  Poloha z�mku pÞi odemknutùch dv�Þk�ch.

4.3.2  Zamãení dvífiek fiídícího panelu.
Pomocí malého ‰roubováku otoãte zámek co nejvíce doprava. Na obrázku 4-4 je
znázornûna poloha, kdy jsou dvífika zamãena.

Obr�zek 4-4.  Poloha z�mku zam�enùch dv�Þk�ch.
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4.4  Nastavení a zmûna mezí pro signalizaci
Meze pro signalizaci nastavíte následujícím zpÛsobem:

1. Pfiepínaã pro v˘bûr zobrazené hodnoty (Obr. 1-1, poloÏka ã. 12) nastavte do
pfiíslu‰né polohy %rel. vlhkosti, °C nebo °F podle toho, pro kterou veliãinu
chcete nastavovat meze. Umístûní pfiepínaãe najdete na obrázku 3-8.

NezáleÏí na tom, zda nastavíte hodnoty ve °C nebo ve °F.
Jedná se vÏdy o stejné hodnoty, pouze zobrazené v rÛzn˘ch
jednotkách.

2. Otevfiete dvífika fiídícího panelu (pokud je to nutné, odemknûte je).

3. Stiskem tlaãítka „SET“ (Nastavení) aktivujte displej pro zadávání horní nebo
dolní meze signalizace. Na displeji se zobrazí „SE“. Na obr. 4-5 je
znázornûno umístûní tlaãítek pro nastavení signalizace.

Obr�zek 4-5.  Tla��tka pro nastaven� signalizace (HIGH(horn�)/SET(Nastaven�)/LOW(Doln�))

4. PusÈte tlaãítko „SET“ (Nastavení). Na displeji bude stfiídavû blikat „hi“ a „lo“.

5a. Zmûna horní meze signalizace:

• Stisknûte tlaãítko „HIGH„ (horní) a podrÏte jej 4 sekundy. Potom jej pusÈte.

• Na displeji se zobrazí „hi“ (horní) a poté aktuální horní mez signalizace.

• Hodnotu mÛÏete sníÏit nebo zv˘‰it stisknutím tlaãítek „LOW“ (dolní) nebo
„HIGH“ (horní).

• Stisknûte tlaãítko „SET„ (Nastavení). Hodnota(y) se uloÏí; na displeji se
zobrazí „SA“.

• Pokraãujte krokem 6.
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5b. Zmûna dolní meze pro signalizaci

• Stisknûte tlaãítko „LOW“ (dolní) a podrÏte jej 4 sekundy. Potom jej pusÈte.

• Na displeji se zobrazí „lo“ (dolní) a poté aktuální dolní mez signalizace.

• Hodnotu mÛÏete sníÏit nebo zv˘‰it stisknutím tlaãítek „LOW“ (dolní) nebo
„HIGH“ (horní).

• Stisknûte tlaãítko „SET“ (Nastavení). Hodnota(y) se uloÏí; na displeji se
zobrazí „SA“.

Pokud nestisknete tlaãítko SET (Nastavení) a neuloÏíte tak
zadanou hodnotu do 15 sekund, pfiístroj se vrátí k normální
ãinnosti.

Nastavené meze mÛÏete kdykoliv zkontrolovat stisknutím tlaãítka „HIGH“
(horní) nebo „LOW“ (dolní).

6. Pro ostatní parametry zkontrolujete a zmûníte meze stejn˘m zpÛsobem (podle
bodÛ 1-5). Napfi.: pokud jste jiÏ zkontrolovali nebo zmûnili meze pro °F, mÛÏete
zkontrolovat nebo zmûnit meze pro °C nebo % rel. vlhkosti.

7. Po ukonãení zmûn zavfiete a pokud je to nutné tak i zamknûte dvífika
ovládacího panelu.

4.5  Zastavení spu‰tûné signalizace
Pfii pfiekroãení horní nebo podkroãení dolní meze signalizace pro teplotu nebo
vlhkost, usly‰íte akustick˘ signál. Kromû toho usly‰íte signalizaci i v pfiípadû, Ïe
pfiístroj je napájen z baterií a baterie se právû vybily.

Signalizace zÛstává spu‰tûna i poté, co zanikne událost, která zpÛsobila její
spu‰tûní. Viz. pfiíklad níÏe:

Horní mez teploty Aktuální teplota Zvuková signalizace

75° 74° Vypnutá

75° 75° Zapnutá (teplota se zv˘‰ila)

75° 74° Zapnutá (teplota poklesla)***

*** Signalizace zÛstává spu‰tûna i poté, co teplota klesla pod nastavenou mez.
Pfiístroj nevypíná signalizaci automaticky.

NOTE
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1. Pokud je to potfieba, odemknûte dvífika fiídícího panelu.

2. Aktivovanou signalizaci vypnete stisknutím tlaãítka „SET“ (Nastavení).

Na displeji se zobrazí zpráva „AO“. Signalizace je vypnuta na deset
sekund. Pokud se po deseti sekundách vyskytne událost spou‰tûjící
signalizaci, signalizace se opût aktivuje.

Pokud je signalizace aktivní a vy chcete zmûnit meze signalizace, proveìte
následující kroky:

a. Na pût sekund stisknûte tlaãítko „SET“ (Nastavení).

Na displeji se zobrazí nejprve zpráva „AO“ a poté „SE“.

b. Nyní mÛÏete zmûnit meze signalizace podle postupu popsaného v ãásti 4.4.

c. Po provedení v‰ech poÏadovan˘ch zmûn zavfiete dvífika fiídícího panelu
a pokud je to nutné, zamknûte je.

4.6  Vypnutí signalizace
1. Pokud je to potfieba, odemknûte dvífika fiídícího panelu.

2. Pokud pfii zapnutí pfiístroje podrÏíte stisknuté tlaãítko „LOW“ (dolní), zobrazí se
zpráva „AO“ a ozve se pípnutí. Tím se vypne funkce signalizace.

(Tato ãinnost nastaví horní mez teploty na 121°F nebo 49°C, dolní mez
teploty na 01°F nebo -17°C, horní mez vlhkosti na 99 a dolní mez vlhkosti
na 01. Vzhledem k tomu, Ïe jsou tyto hodnoty mimo bûÏn˘ rozsah
zapisovaãe, je signalizace fakticky vypnutá.)

Tímto zpÛsobem jsou nastaveny meze signalizace pfii v˘robû pfiístroje. Je-li
signalizace vypnuta, musíte znovu inicializovat pfiístroj. Po dokonãení
zmûn zavfiete dvífika fiídícího panelu a je-li to nutné, zamknûte je.

3. Nastavení mezí po inicializaci si mÛÏete ovûfiit stisknutím tlaãítka „LOW“ (dolní)
- získáte dolní hodnotu a „HIGH“ (horní) - získáte horní hodnotu.
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Kalibrace zapisovaãe

5-1

5

5.1  Informace o kalibraci pfii v˘robû
Bûhem koneãné montáÏe pfiístroje je snímaã (dodávan˘ s pfiístrojem) kalibrován
na bûÏné teplotní standardy pfii pokojov˘ch podmínkách. Tato technika
neumoÏÀuje zachycení a odstranûní chyb, které mohou vzniknout teplotními
zmûnami a mechanick˘m po‰kozením. Nicménû, pokud se namûfiené hodnoty
vlhkosti li‰í od skuteãnosti nebo se jeví, Ïe je pfiístroj ‰patnû nakalibrován,
pfiekalibrujte jej podle pokynÛ v kapitole 5.2.

5.2  Zmûna kalibraãních kódÛ
DÛvodÛ pro zmûnu kalibraãních kódÛ je nûkolik:

• Kalibraãní kódy snímaãe a zapisovaãe navzájem neodpovídají.

• Vymûnili jste sondu a je nutno zmûnit kalibraãní kódy tak, aby odpovídaly
kódÛm na nové sondû. 

• Chcete, aby se hodnoty snímané zapisovaãem co nejvíce pfiiblíÏily
hodnotám sníman˘m jin˘m pfiístrojem.

• Chcete provést vlastní pfiekalibrování. V tom pfiípadû postupujte podle
popisu v kapitolách 5.3 a 5.4 , Kalibrace snímání vlhkosti a Kalibrace
snímání teploty.

Kalibraãní kódy zmûníte následujícím zpÛsobem:

1. Otevfiete dvífika fiídícího panelu (pokud je to potfieba, odemknûte je).

2. Vypnûte pfiístroj pfiepnutím vypínaãe do polohy „O“.

3. Stisknûte tlaãítko „SET„ (Nastavení) a drÏte jej stisknuté bûhem doby zapnutí
pfiístroje. Toto tlaãítko je jedním ze tfií tlaãítek signalizace zobrazen˘ch na
obrázku 4-5.

Usly‰íte pípnutí a poté uvidíte na displeji následující údaje:

Obr�zek 5-1.  Prvn� �daj na displeji.

Na displeji se zobrazí „CH“.

4. Uvolnûte tlaãítko „SET“ (Nastavení).
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Nyní se na displeji zobrazí dvoumístn˘ kalibra�n� k�d pro vlhkost. První
znak bude blikat. Viz. obrázek 5-2. Tento kód musí odpovídat kódu
uvedenému na snímaãi.

Obr�zek 5-2.  K�d vlhkosti - prvn� znak blik�

5a. Pokud je první znak v pofiádku,

stisknûte tlaãítko „SET“ a pfiejdûte na krok 6.

5b. Pokud první znak není v pofiádku,
sniÏte nebo zvy‰te hodnotu pomocí tlaãítek „LOW“ (dolní) nebo „HIGH“
(horní). KdyÏ je hodnota nastavena správnû, stisknûte tlaãítko „SET“
(Nastavení).

6. Nyní by mûl blikat druh˘ znak. Viz. obrázek 5-3. Pokud tomu tak není tisknûte
tlaãítko „SET“ (Nastavení) dokud nezaãne znak blikat.

Obr�zek 5-3.  K�d vlhkosti - druhù znak blik�

7a. Pokud je druh˘ znak kalibraãního kódu vlhkosti v pofiádku,
stisknûte tlaãítko „SET“ (Nastavení) a pokraãujte krokem 8.

7b. Pokud druh˘ znak není v pofiádku,
sniÏte nebo zvy‰te hodnotu pomocí tlaãítek „LOW“ (dolní) nebo „HIGH“
(horní). KdyÏ je hodnota nastavena správnû, stisknûte tlaãítko „SET“
(Nastavení).
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8. Nyní by mûl na displeji blikat jednomístn˘ kalibraãní kód teploty. Viz.
obrázek 5-4. Pokud tomu tak není, stisknûte znovu tlaãítko „SET“ (Nastavení).

Obr�zek 5-4.  Blikaj�c� k�d teploty

9a. Pokud je kód teploty v pofiádku,

stisknûte tlaãítko „SET“ (Nastavení) a pokraãujte krokem 10.

9b. Pokud kód teploty není v pofiádku,

sniÏte nebo zvy‰te hodnotu pomocí tlaãítek „LOW“ (dolní) nebo „HIGH“
(horní). KdyÏ je hodnota nastavena správnû, stisknûte tlaãítko „SET“
(Nastavení).

Nyní uvidíte na displeji kódy vlhkosti a teploty tak, jak jste je zadali.
MÛÏete zkontrolovat, zda jste je zadali správnû.

10. Jednotka nyní automaticky projde sekvencí, kterou prochází po zapnutí. Tato
sekvence je popsána v kapitole 3. Pokud k tomu nedojde, stisknûte tlaãítko
„SET“ (Nastavení) a drÏte jej stisknuté, dokud nezaãne sekvence probíhat.

Bûhem provádûní inicializaãní sekvence sledujte displej a zkontrolujte, zda
jste zadali kalibraãní kódy správnû.

11. Pokud je nûkter˘ z kódÛ (teploty nebo vlhkosti) chybn˘,

opakujte kroky 1-10. Po dokonãení v‰ech úprav, zavfiete dvífika fiídícího
panelu a pokud je to potfieba, zamknûte je. Podrobnosti najdete v ãásti
4.3.

12. Pokud jste zmûnili kódy teploty nebo vlhkosti z dÛvodu, aby hodnoty
zapisovaãe odpovídaly hodnotám sníman˘m z jiného pfiístroje, nebo jste
provedli vlastní pfiekalibrování pfiístroje, musí se zmûnit kódy nebo
zdokumentovat zmûny kódÛ na snímaãi tak, aby odpovídaly hodnotám
nastaven˘m na zapisovaãi. Podrobnosti k pfiekalibrování najdete v ãásti 5.3
a 5.4.
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5.3  Kalibrace snímání vlhkosti
Pokud máte k dispozici pfiesné zafiízení pro kalibraci teploty a vlhkosti, mÛÏete
nakalibrovat pfiístroj následujícím zpÛsobem. Na obrázku 5-5 je znázornûn
postup konfigurace kalibraãního zafiízení. Následující diagram popisuje základní
ãinnosti, které musíte provést pfii kalibraci ãidla.
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Go to Temperature Calibration
(Section 5.4)

Too Low?

Too High?

G o  t o
S e c t i o n

5 . 3 . 1
C a s e  2

Go to Section 5.2
to change Calibration Code

and probe label

G o  t o
S e c t i o n

5 . 3 . 1
C a s e  1

Too Low?

Too High?

G o  t o
S e c t i o n

5 . 3 . 2
C a s e  2

G o  t o
S e c t i o n

5 . 3 . 2
C a s e  1

33% Reading
is Correct

75% Reading
is Correct

Go to Section 5.2
to change Calibration Code

and probe label
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Vezmi hodnotu
namûfienou 

v 33% roztoku 
(po hodinovém ãekání)

Pfiejdûte na ãást 5.3.1
pfiípad 2

Pfiejdûte na ãást 5.3.1
pfiípad 1

Pfiíli‰ vysoké?

Pfiíli‰ nízké?

Pfiíli‰ vysoké?

Pfiíli‰ nízké?

Hodnota namûfiená v 33%
roztoku je v pofiádku

ZmûÀte kalibraãní kódy 
a popis sondy podle popisu v ãásti 5.2

Vezmûte hodnotu
namûfienou 

v 75% roztoku

Hodnota namûfiená
v 75% roztoku je

v pofiádku

Pfiejdûte na ãást 5.3.1
pfiípad 2

Pfiejdûte na ãást 5.3.1
pfiípad 1

ZmûÀte kalibraãní kódy 
a popis sondy podle popisu v ãásti 5.2

Pfiejdûte na kalibraci teploty (âást 5.4)



Obr�zek 5-5  Proveden� kalibrace

âást 5.3.1 popisuje zpÛsob, jak˘m lze zmûnit první znak kódu vlhkosti, kter˘
koriguje hodnotu snímanou v 33%, pokud zapisovaã ukazuje hodnotu jinou.
âást 5.3.2 popisuje zpÛsob, jak˘m lze zmûnit druh˘ znak kódu vlhkosti, kter˘
koriguje hodnotu snímanou v 75%, pokud zapisovaã ukazuje hodnotu jinou.

Na obrázku 5-6 jsou znázornûny dvû ãásti, z nichÏ se skládá kalibraãní kód
vlhkosti. Tento kód je sestaven ze dvou alfanumerick˘ch znakÛ z následující
mnoÏiny: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b nebo c.

Obr�zek 5-6.  Obecn� specifikace k�du vlhkosti

RH

°F
°C57

Corrects For
33% Humidity

Corrects For
75% Humidity

H35 T2

RH

°F
°C

HIGH SET LOW
1

7
32°F

°C

0

I

CHART TYPEPWR
ALARM

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
E

H
U
M
I
D
I
T
Y

7 4

Sensor

O-Ring
For
Sealing

Remote
Sensor
Cable

Lid

Saturated
Solution

Kalibrace zapisovaãe 5

5-5

ProdlouÏení
kabelu

snímaãe

Nasycen˘ roztok

Kryt

O-krouÏek pro
tûsné uzavfiení

Snímaã
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5.3.1  Kalibrace vlhkosti pfii vlhkosti 33%
1. VloÏte snímaã teploty a vlhkosti, pfiipojen˘ k zapisovaãi, do pevnû uzavfiené nádoby (33%

rel. vlhkosti) s nasycen˘m chloridem hofiãíku. Viz. obr. 5-5. Pokud nemáte zku‰enosti
s nasycen˘mi soln˘mi roztoky, nemusíte dosáhnout správn˘ch v˘sledkÛ. Pokud máte
problémy, kontaktujte na‰e technické oddûlení.

2. AÏ se sonda ustálí (po 1 hodinû), odeãtûte namûfienou hodnotu.

PÛêPAD 1: Namûfiená hodnota je n jednotek niÏ‰í neÏ 33%, sniÏte tedy kód
vlhkosti o n jednotek.

PÛêKLAD 1: Namûfiená hodnota bude 31%. Chyba je tedy -2, neboÈ 31 je o 2 men‰í 
neÏ 33%. Pokud je poãáteãní kód vlhkosti 87 (pro tento pfiíklad), musíte jej sníÏit na 67 
(-2 jednotky).

HODNOTA PO�çTE�Nê ZM�N�Nø (NOVø) KîD
NAM�ÛENç KîD CHYBA VLHKOSTI

V PROSTÛEDê 33% VLHKOSTI V PROSTÛEDê 33%
31 87* -2 67*

*  první ãíslice bliká a tuto ãíslici v tomto pfiípadû mûníme.

PÛêPAD 2:  Namûfiená hodnota je n jednotek vy‰‰í neÏ 33%, zvy‰te tedy kód
vlhkosti o n jednotek.

PÛêKLAD 2: Namûfiená hodnota bude 37%. Chyba je tedy +4, neboÈ 37 je o 4 vût‰í neÏ
33%. Pokud je poãáteãní kód vlhkosti 65 (pro tento pfiíklad), musíte jej zv˘‰it na A5 (+4
jednotky; A následuje po 9).

HODNOTA PO�çTE�Nê ZM�N�Nø (NOVø) KîD
NAM�ÛENç KîD CHYBA VLHKOSTI

V PROSTÛEDê 33% VLHKOSTI V PROSTÛEDê 33%

37 65* +4 A5*

*  první ãíslice bliká a tuto ãíslici v tomto pfiípadû mûníme.

3. NeÏ pfiejdete na dal‰í krok, zmûÀte první ãíslici, neboÈ tato zmûna ovlivní mûfiení hodnot
v celém rozsahu. Kalibraãní kódy nastavujte podle popisu v ãásti 5.1. Pak si ovûfite, Ïe nyní
pfiístroj namûfií 33. Pokud tomu tak není, upravte znovu první ãíslici kódu. Po stisknutí tlaãítka
„SET“ (Nastavení) zaãne blikat druhá ãíslice.

4. Nyní vloÏte snímaã do nasyceného solného prostfiedí NaCl s relativní vlhkostí 75%.

5. AÏ se sonda ustálí (po 1 hodinû), odeãtûte namûfienou hodnotu (moÏná bude tfieba zmûnit
druhou ãíslici).

6. Pokraãujte ãástí 5.3.2

Kalibrace zapisovaãe5
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5.3.2  Kalibrace vlhkosti pfii vlhkosti 75%

PÛêPAD 1:  Namûfiená hodnota je n jednotek niÏ‰í neÏ 75%, sniÏte tedy kód
vlhkosti o n jednotek.

PÛêKLAD 1: Namûfiená hodnota bude 72%. Chyba je tedy -3, neboÈ 72 je o 3 men‰í neÏ
75%. Pokud je poãáteãní kód vlhkosti 67 (z pfiípadu 1: Pfiíklad 1 v pfiedchozí ãásti),
musíte jej sníÏit na 64 (-3 jednotky).

HODNOTA PO�çTE�Nê ZM�N�Nø (NOVø) KîD
NAM�ÛENç KîD CHYBA VLHKOSTI

V PROSTÛEDê 75% VLHKOSTI V PROSTÛEDê 75%

72 67 * -3 64 *

*  druhá ãíslice bliká a tuto ãíslici v tomto pfiípadû mûníme.

PÛêPAD 2:  Namûfiená hodnota je n jednotek vy‰‰í neÏ 75%, zvy‰te tedy kód
vlhkosti o n jednotek.

PÛêKLAD 2: Namûfiená hodnota bude 76%. Chyba je tedy +1, neboÈ 76 je o 1 vût‰í neÏ
75%. Pokud je poãáteãní kód vlhkosti A5 (z pfiípadu 2: Pfiíklad 2 v pfiedchozí ãásti),
musíte jej zv˘‰it na A6 (+1 jednotka).

HODNOTA PO�çTE�Nê ZM�N�Nø (NOVø) KîD
NAM�ÛENç KîD CHYBA VLHKOSTI

V PROSTÛEDê 75% VLHKOSTI V PROSTÛEDê 75%

76 A5 * +1 A6 *

*  druhá ãíslice bliká a tuto ãíslici v tomto pfiípadû mûníme.

Zmûna druhé ãíslice (podle postupu popsaného v ãásti 5.2) nemá vliv na namûfiené
hodnoty 33% a niÏ‰í. Zkontrolujte, zda nyní pfiístroj namûfií 75. Pokud tomu tak není,
opravte znovu kód.

Kalibraãní proces dokonãete podle ãásti 5.4.

Kalibrace zapisovaãe 5
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5.4  Kalibrace snímání teploty
1. Pokud chcete kalibrovat teplotu, nastavte pfiístroj na °F (NEPOUÎÍVEJTE °C )

a umístûte snímaã do prostfiedí se známou, stabilní teplotou mezi 60°F a 90°F.
Nechejte sondu ustálit asi 15 minut a pfieãtûte na displeji namûfienou hodnotu.

2. Pokud je namûfiená hodnota niÏ‰í o n jednotek, sniÏte kód teploty (kód uveden˘
za písmenem „T“) o n jednotek. Pokud je namûfiená hodnota vy‰‰í o n jednotek,
zvy‰te kód teploty o n jednotek.

Zmûna kódu teploty nemá vliv na kalibraci vlhkosti.

Kalibrace zapisovaãe5
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PouÏití sady pro uzamãení kalibrace (Cal-Lock)

6-1

6

Souprava nazvaná CT485B-CAL-LOCK dodávaná s pfiístrojem CT485B se
pouÏívá k zabezpeãení a ochranû hodnot nastaven˘ch v pfiístroji CT485B bûhem
kalibrace. Kryt CT485B-CAL-LOCK pfiekr˘vá tlaãítka HIGH (horní), SET
(Nastavení) a LOW(dolní) a zabraÀuje tak jejich dal‰ímu stisknutí. Tento zpÛsob
je mnohem úãinnûj‰í neÏ uzamãení dvífiek fiídícího panelu. Postup aplikace je
následující:

P¤I POUÎITÍ LEPIDLA DBEJTE ZV¯·ENÉ OPATRNOSTI.
P¤EâTùTE SI UPOZORNùNÍ NA TUBù.

1. Zkalibrujte CT485B.
2. Naneste malé mnoÏství lepidla na zadní ãást krytu. Viz. obrázek 6-1.

Obr�zek 6-1.  Nanesen� lepidla

ZABRA≈TE KONTAKTU LEPIDLA S TLAâÍTKY.

3. Umístûte kryt na tlaãítka.
4. VyplÀte údaje na ‰títku.
5. ·títek vloÏte do krytu podle obrázku 6-2.

Obr�zek 6-2.  Vloìen� ät�tku

·títek je urãen pro dal‰í kalibraci. Po‰kození ‰títku, nebo jeho
odstranûní znamená, Ïe pfiístroj mohl b˘t pfiekalibrován.

NOTE

CALIBRATED
BY:DATE:

CAUTION

WARNING

!

UPOZORNùNÍ

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA



PouÏití sady pro uzamãení kalibrace (Cal-Lock)6

6-2

Poznámky



PouÏití adaptéru pro mûfiení napûtí (na objednávku)

7-1

7

DoplÀkov˘ adaptér pro mûfiení napûtí se pouÏívá pro zaznamenávání externího
signálu 20 mV aÏ 1200 mV perem zapisujícím teplotu. Pokud pouÏíváte papír
s mûfiítkem ve °F, odpovídají hodnoty mezi 2° a 120°F vstupÛm z adaptéru
v rozsahu od 20 mV stejnosmûrn˘ch do 1200 mV stejnosmûrn˘ch. Stejn˘ pomûr
je pouÏit pro zobrazení hodnot na displeji ve °F (2°F = 20 mV dc; 20°F = 200 mV
dc; 120°F = 1200 mV dc). Pokud je pouÏíván adaptér pro mûfiení napûtí, je pero
zapisující vlhkost mimo ãinnost a zobrazení vlhkosti na displeji je rovnûÏ
nefunkãní.

Typick˘mi aplikacemi pro nûÏ se pouÏívá tohoto adaptéru je monitorování
analogového v˘stupu panelov˘ch mûfiicích pfiístrojÛ, fiídících signálÛ
a laboratorních zafiízení. Napfi. pokud je adaptér pouÏíván pro analogov˘ signál
s 10 mV/stupeÀ, zapisovaã zobrazí a zaznamená 20 mV aÏ 1200 mV v rozsahu 2°
aÏ 120°F. Pokud je adaptér pouÏíván pro analogov˘ signál s 1 mV/stupeÀ,
pfiístroj stále zobrazí a zaznamená 20 mV aÏ 1200 mV v rozsahu 2° aÏ
120°F mûfiítka grafu. Nicménû tento rozsah nyní odpovídá teplotám v rozsahu
od 20° do 1200°F.

Polarita vstupního signálu by mûla odpovídat oznaãení + a - na adaptéru.

VSTUPNÍ NAPùTÍ VùT·Í NEÎ 20 VDC NEBO 10 VAC
EFEKTIVNÍ HODNOTY MÒÎE PO·KODIT ZAPISOVAâ.

Na obrázku 7-1 je znázornûno typické zapojení s pouÏitím adaptéru pro mûfiení
napûtí.

Obr�zek 7-1.  Zapojen� s adapt�rem pro m�Þen� nap�t�
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ÚdrÏba zapisovaãe

8-1

8

8.1  Obecn˘ popis

73

Zapisovaã uchovejte na suchém
místû. Pokud dojde k jeho namoãení,
otfiete co nejdfiíve obal, abyste jej
zbavili ve‰keré vlhkosti.

Nevystavujte zapisovaã teplotám vy‰‰ím
nebo niÏ‰ím neÏ jsou uvedeny ve
specifikaci (Kapitola 11). Zapisovaã mÛÏe
pracovat pfii teplotách od 32°F (0°C) do
120°F (49°C).

121
31

73

Pfiená‰ejte zapisovaã opatrnû
(NEUPUSËTE JEJ).

ChraÀte pfiístroj pfied
nadmûrnou neãistotou
a prachem.

K ãi‰tûní obalu nepouÏívejte agresivní
ãistiãe nebo alkohol. Dal‰í podrobnosti
najdete v kapitole 8.3.

NepouÏívejte do zapisovaãe staré
nebo slabé baterie. Baterie je dÛleÏité
mûnit nejménû jednou za mûsíc,
nebo v pfiípadû, ze se zobrazí
indikátor LO BAT (Vybité baterie).
(Viz. ãást 2.3.1)

S
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DUST

DUST

DUST

DUST



8.2  Informace o osvûtlovacích Ïárovkách a tlaãítkách
Jistû jste si v‰imli, Ïe osvûtlovací Ïárovky pfii pohybu per lehce blikají. Jakmile se
pera zastaví, pfiestanou Ïárovky blikat.

Osvûtlovací Ïárovky umístûné u grafu jsou speciální Ïárovky s dlouhou
Ïivotností. PfiestoÏe vydrÏí velmi dlouho, mÛÏe dojít k jejich spálení. Pokud
vymûÀujete Ïárovky, vymûÀte vÏdy obû dvû. âíslo pod kter˘m si mÛÏete
objednat 10 Ïárovek s drÏáky najdete na vnitfiní stranû zadního krytu. Jeden pár
Ïárovek je dodáván se zapisovaãem.

Pokud chcete vymûnit Ïárovku, uchopte pevnû drÏák Ïárovky a vytáhnûte jej.
Nevytahujte samotnou Ïárovku. VloÏte nové Ïárovky do objímek a natoãte je
podle obrázku 8-1.

Obr�zek 8-1.  Uk�zka zpósobu, jakùm drìet ì�rovku s obj�mkou a um�st�n� ì�rovek

V pfiípadû Ïe je pfieru‰eno síÈové napájení zapisovaãe (tj.
zapisovaã zhasne), je zapisovaã napájen ze 4 baterií velikost
„D“. Îárovky svítí pouze pfii síÈovém napájení.

Zapisovaã je vybaven tlaãítkem umístûn˘m u grafu. Tímto tlaãítkem mÛÏete
zapínat a vypínat Ïárovky, které se pouÏívají pro osvûtlení grafu. Jedním
stisknutím Ïárovky zapnete a druh˘m stisknutím je zase vypnete. Umístûní
tlaãítka je znázornûno na obrázku 8-2.

Obr�zek 8-2.  Um�st�n� tla��tka pro zapnut�/vypnut� ì�rovek
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8.3  Péãe o kryt
Pfiední okno a ramena per lze um˘vat jemn˘m m˘dlov˘m roztokem. Za
Ïádn˘ch okolností nesmí b˘t na zapisovaã pouÏit alkohol nebo jiné
rozpou‰tûdlo.

8.4  Skladování papíru
Nejlep‰í je skladovat papír v plastovém obalu, v nûmÏ je dodáván. Papír
ukládejte v místnosti s relativní vlhkostí niÏ‰í neÏ 80%.

8.5  Pfieru‰ení napájení (Indikace v grafu)
Na grafu dojde k oznaãení okamÏiku, kdy se pfieru‰í síÈové napájení, pfiístroj je
napájen ze záloÏní baterie a kdy se obnoví síÈové napájení. Aby mohlo
zaznamenávání pokraãovat, je nutné, aby byly v pfiístroji nabité baterie typu
„D“. Na obrázku 8-3 je znázornûn pfiíklad grafu s ãarami oznaãujícími pfieru‰ení
napájení.

Obr�zek 8-3.  Zakreslen� pÞeruäen� s�éov�ho nap�jen� do grafu
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Back Up
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ac Power Failure
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Problémy se zapisovaãem

9-1

9

V tabulce 9-1 najdete struãnou pfiíruãku pro fie‰ení problémÛ.

Tabulka 9-1.  PÞ�ru�ka pro Þeäen� probl�mó

Pokud nastane tato situace Proveìte tyto ãinnosti

Zkontrolujte, zda jsou dvífika zcela
zavfiená a západka je v nejvy‰‰í poloze.
MoÏná bude nutné opatrnû pfiitlaãit kryt,
aby se západka zavfiela.

Pera nezanechávají na
papífie stopu.?

Zkontrolujte, zda je pfiepínaã „CHART
TYPE“ (Typ grafu) °C/°F (pod dvífiky
fiídícího panelu) ve správné poloze.

Pero zapisující vlhkost
(modré) je ve ‰patné pozici.?

Zkontrolujte, zda je pfiepínaã „CHART
TYPE“ (Typ grafu) 1/7/32 ve správné
poloze.

Zkontrolujte, zda je magnetick˘ knoflík
na svém místû.

Papír na graf se nechce
toãit, nebo se toãí ‰patnou
rychlostí

?

Pokud pouÏíváte staré baterie, vymûÀte je
za novou sadu alkalick˘ch baterií.

Pokud pouÏíváte nové baterie,
zkontrolujte, zda jsou vloÏeny správnû.

Zkontrolujte, zda je síÈov˘ adaptér
správnû zapojen do zásuvky a do
napájecí zdífiky na zapisovaãi.

Zkontrolujte, zda je pfiístroj zapnut˘
(Vypínaã v pozici „I“)Zapisovaã vÛbec nepracuje?



Tabulka 9-1.  PÞ�ru�ka pro Þeäen� probl�mó (pokra�ov�n�)

Pokud nastane tato situace Proveìte tyto ãinnosti

Zapisovaã je napájen z baterií. Pokud
chcete osvûtlit papír, pfiepnûte napájení
na síÈov˘ adaptér.

Îárovky jsou spálené, vymûÀte je za
nové.

Îárovky nesvítí?

Zkontrolujte, zda jsou z per sundaná
víãka (a uloÏena na svá místa - podle
doporuãení)

Zkontrolujte, zda jsou pera pevnû
uchycena v drÏáãcích.

Zkontrolujte, zda nejsou pera vyschlá.
Vyjmûte pero a zkuste jej na kousku
papíru. Pokud je to nutné, vymûÀte jej za
nové.

Pera nezanechávají na
papífie stopu.?

Problémy se zapisovaãem9
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Technické detaily

10-1

10

10.1  âidla a mûfiení
Zapisovaã má externû pfiipojen˘ snímaã teploty a vlhkosti. ProdluÏovací kabel
dlouh˘ 2 metry (6 stop) umoÏÀuje mûfiit teplotu i vlhkost na vût‰í vzdálenost.

Stejnû jako vût‰ina kruhov˘ch hygrotermografÛ, vyuÏívá tento zapisovaã
elektronického snímaãe k mûfiení obou veliãin, teploty okolí i relativní vlhkosti.
Snímaã teploty je polovodiãového typu s nízk˘m pfiíkonem s lineárním
napûÈov˘m v˘stupem úmûrn˘m teplotû. Snímaã vlhkosti se skládá
z polymerního materiálu uloÏeného do keramického substrátu. Pohyblivost
iontÛ v polymeru se mûní v závislosti na vlhkosti v okolní atmosféfie. V˘stupní
veliãinou snímaãe je impedance, která je vysoce nelineární funkcí relativní
vlhkosti. Snímaã je napájen stfiídav˘m buzením a ‰irok˘ rozsah jeho v˘stupÛ je
zmen‰en logaritmick˘m zesilovaãem.

V‰echny snímaãe vlhkosti jsou náchylné ke zneãi‰tûní
z vnûj‰ích zdrojÛ, coÏ mÛÏe mít vliv na pfiesnost a dobu
odezvy. Dávejte pozor na to, aby nedo‰lo ke zneãi‰tûní
blátem, olejem, tukem, rozpou‰tûdly, atd.

Elektronick˘ v˘stup z obou snímaãÛ je pfiiveden k mikroprocesoru pfies
A/D pfievodník. Procesor linearizuje a teplotnû kompenzuje mûfienou vlhkost
metodou vyhledávání v tabulce. V˘sledky získané procesorem se pak zobrazí na
displeji a posunou pera v grafu.

10.2  Pohyb ramen per
Tento zapisovaã vyuÏívá pro pohyb ramen, nesoucích pera, pohonu se
‰roubov˘m vedením umístûného na dvíficích jednotky. To nabízí oproti
klasickému mechanizmu upevnûní ramen na ãepu nûkolik v˘hod. Za prvé, pera
zapisovaãe se pohybují podél rovn˘ch paprskovit˘ch linií, podle toho jak se
mûní teplota a vlhkost. Tedy ãasovou osou jsou v grafu rovné ãáry, coÏ
umoÏÀuje jednodu‰‰í interpretaci neÏ ostré oblouky, které jsou na grafech
z klasick˘ch zapisovaãÛ. Za druhé, umístûní ramen pfiesnû proti sobû umoÏÀuje,
Ïe se konce per mohou k sobû pfiiblíÏit velmi tûsnû. To minimalizuje ãas mezi
zaznamenáním teploty a vlhkosti, coÏ usnadÀuje snaz‰í interpretaci grafÛ.
A koneãnû umístûní pohybového mechanismu na dvífikách zaji‰Èuje automatické
zvednutí per pfii v˘mûnû papíru.

Pozice ramen na ‰roubovém mechanismu je fiízena optick˘mi kodéry. Pfii
zapnutí pfiístroje nebo resetu systému se ramena posunou na nulovou pozici.
Pozice je detekována foto pfieru‰ovaãi, které poskytují procesoru informaci
o absolutní pozici.
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Od tohoto bodu jsou na ‰roubovém vedení nasazeny poãítací krouÏky, které
poskytují informaci o relativní pozici vzhledem k nulové pozici. Na vedení je
nasazeno 32 krouÏkÛ pro kaÏd˘ dílek na papífie.

Jako u v‰ech vystavovacích mechanismÛ, mÛÏe dojít po nûjakém ãase k chybû
v nastavení pera na cílovou pozici. Aby se tomu pfiede‰lo, provádí se nûkolik
ãinností. Za prvé, programovû se nastavuje pásmo necitlivosti pro pohyb pera na
polovinu rozli‰ení grafu, ãímÏ se minimalizuje pohyb pera, aniÏ by to mûlo vliv
na pouÏité rozli‰ení grafu. Za druhé, vÏdy, kdyÏ vymûÀujete papír pro graf,
zaznamená magnetick˘ spínaã otevfiení dvífiek a pfiipraví reset systému, tedy
pera se nastaví na 0 a vyru‰í se v‰echny chyby.

Dal‰í v˘znamnou vlastností zapisovaãe je schopnost pouÏít grafy s mûfiítkem ve
°C nebo ve °F a to pouze pfiepnutím pfiepínaãe na ãelním panelu. Mikroprocesor
pfiizpÛsobí rozsah pohybu per pro teplotu a vlhkost tak, aby bylo moÏné pouÏít
poÏadované mûfiítko.

10.3  Mechanismus otáãející papírem
Zapisovaã obsahuje krokov˘ motor zaji‰Èující otáãení papíru pro graf.
Neobvyklou vlastností pfiístroje je schopnost pouì�t pap�r pro zaznamen�v�n�
1, 7 nebo 32 dn�. Typ se nastavuje pÞep�na�em na �eln�m panelu. Tato
schopnost je zaji‰tûna speciálním digitálním ãasovacím okruhem, kter˘ pfiesnû
fiídí krokovou rychlost kotvy magnetu v motoru.

10.4  Kontrola napájení
V zapisovaãi je instalován monitoring napájení a pfiepínací okruh, kter˘
umoÏÀuje pouÏití pfiístroje za rÛzn˘ch okolností. BûÏnû je pfiístroj napájen 110
nebo 220 Vst pfies síÈov˘ adaptér. Tento reÏim je nejvhodnûj‰í pro vût‰inu
aplikací. Zapisovaã mÛÏe b˘t napájen také ze 4 baterií typu „D“, které jsou
umístûny v zadní ãásti pfiístroje. Tyto baterie mohou nap�jet pÞ�stroj aì 30 dn�.
Systém lze restartovat v˘mûnou baterií nebo odpojením a zapojením síÈového
adaptéru. Pfii v˘padku síÈového napájení se pfiístroj automaticky pokusí
pfiepnout na napájení z baterií. Pokud jsou k dispozici baterie s dostateãnou
kapacitou, pracuje pfiístroj na napájení z baterií dokud se baterie nevybijí, nebo
se neobnoví napájení ze síÈového adaptéru. Pfii obnovû napájení ze síÈového
adaptéru se pfiístroj automaticky znovu nastaví (viz. ãást 8.5).

Pfiístroj obvykle pracuje s nov˘mi alkalick˘mi bateriemi 1 mûsíc.Systém se snaÏí
‰etfiit baterie a tak zapíná snímaãe v urãit˘ch ãasov˘ch intervalech a hodnoty na
displeji a pozice per aktualizuje pouze jedenkrát za 0,5, 3,5 nebo 16 minut, podle
zvoleného poãtu dní 1, 7 nebo 32, a to v uvedeném pofiadí. Bûhem provozu na
baterie zÛstává displej v ãinnosti. Bûhem provozu na baterie se mohou displej
a pera zpoÏìovat oproti skuteãn˘m hodnotám aÏ o 0,5, 3,5 nebo 16 minut. Pouze
pfii pouÏití síÈového adaptéru jsou hodnoty zobrazované displejem a pozice per
aktualizovány okamÏitû pfii zmûnû hodnot.

Technické detaily10
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Specifikace

11-1

11

Obecné

Mûfiené vstupy: Teplota a vlhkost; mûfiené vnûj‰ím snímaãem
Snímaã je moÏno prodlouÏit pro mûfiení na
vzdálen˘ch místech (aÏ 2 metry (6 stop))

Teplota

Rozsah: 2° aÏ 120°F, –17° aÏ 49°C
Pfiesnost: 61°C
Snímaã: Pevné skupenství
Doba odezvy: 5 minut pro zmûnu kroku 63%
Rozli‰ení displeje: 1°F/1°C

Vlhkost

Rozsah: 2% aÏ 98% rel. vlhkosti
Pfiesnost: 63% @ 25°C, mezi 20% a 90% rozsahu; 

65% pod 20%, a nad 90% @25°C
Snímaã: odporov˘ polymer
Doba odezvy: 5 minut pro zmûnu kroku 30% aÏ 80%
Rozli‰ení displeje: 1% rel. vlhkosti

Displej

Typ: 21/2 místn˘ LCD, vysok˘ 0,5”; s indikací vybit˘ch
baterií a parametrÛ

ReÏimy zobrazení: UÏivatel mÛÏe pfiepínat mezi °F, °C a % rel.
vlhkost pfii nepfietrÏitém zobrazování; ukládání
min a max. teploty i vlhkosti

Elektronika

Typ: Mikroprocesorovû fiízené a linearizované
ukládání maximálních a minimálních ‰piãkov˘ch
hodnot teploty i vlhkosti; inicializace polohy pfii
kaÏdé v˘mûnû grafu (pfii kaÏdém otevfiení
dvífiek).

Papír na graf

Typ: 8 palcov˘ (200 mm) kruhov˘, oboustrann˘
s lineárním paprskovit˘m dûlením; pro
°C i °F grafy na 1, 7 nebo 32 dní



¤ízení pohybu grafu

Typ: Krokov˘ motor
Rozsahy: 1, 7, nebo 32 dnÛ; nastavitelné pfiepínaãem
Pfiesnost: 1% otáãky
Upevnûní papíru: Upevnûní k magnetické ose

Zapisovací pera

Typ: Jednorázové pero s tenkou ‰piãkou; ãervené pro
teplotu, modré pro vlhkost

¤ízení pohybu pera

Typ: ·roubové vedení pohánûné motorem
Pásmo necitlivosti: 1°F, 1% rel. vlhkosti
Nula: Automatické nastavení na nulu pfii v˘mûnû

papíru nebo pfieru‰ení napájení
Ramena: PrÛhledn˘ plast, umoÏÀující pohled na cel˘ graf
Zvedání per: Automatické, pfii otevfiení dvífiek; pera jsou

upevnûna na dvífikách a zvedají se automaticky
od grafu, jakmile jsou dvífika otevfiena

Signalizace

Signalizace: Nastavuje uÏivatel pfii pfiekroãení nebo
podkroãení teploty nebo vlhkosti

Zvuková signalizace: Piezoelektrická houkaãka
Kontaktní relé pro signalizaci: 2A 220 Vst, 2A 30 Vss, zapínací, jednopólové,

jednopolohové (SPST)

Provozní podmínky (Zapisovaã)

Teplota: 32° aÏ 120°F (0° aÏ 49°C)
Vlhkost: 0% aÏ 90% rel. vlhkosti, bez kondenzujících par

Provozní podmínky (vzdálen˘ snímaã)

Teplota: 2° aÏ 120°F (-17° aÏ 49°C)
Vlhkost: 2% aÏ 98% (nemûl by pracovat soustavnû

v podmínkách s kondenzujícími parami)

Specifikace11
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Napájení (Zapisovaã)

ss (stejnosmûrné): âtyfii alkalické baterie typu „D“; v 32 denním
reÏimu více neÏ 1 mûsíc nepfietrÏitého provozu;
Ïárovky pfii napájení z baterií nesvítí.
Doporuãen˘ typ baterií: nejlep‰ího v˘konu pfii
nízké teplotû dosahují baterie Duracell typ
MNI1300 typu „D“

st (stfiídavé): 110 Vst nebo 220 Vst 50/60 Hz pfievod na 
9 Vss pomocí dodávaného síÈového adaptéru

Pfiíkon: 300 mA „normální“ bûhem pohybu per pro
napájení z baterií (napájení dc); 500 mA
„normální„ bûhem pohybu per pro stfiídavé
napájení pfies síÈov˘ adaptér (Poznámka:
Rozsvícené Ïárovky spotfiebují 200 mA)

Zdífika pro ac (stfiídavé) 8.3 aÏ 12.4 Vss, (nominální 9 Vss)
napájení: max. 1A
Napûtí: Se zapisovaãem se dodává se síÈov˘ adaptér

Adaptér pro mûfiení napûtí (volitelné)

Vstup: 20 mV dc aÏ 1200 mVss zapisované jako 
2° aÏ 120°F

Ochrana vstupu: aÏ do 20 Vss nebo 10 Vst efektivní hodnota
Vstupní impedance: minimálnû 330kV

Pfiipojení ke vstupu: zdífika pro banánek, rozteã 0.75“
Délka kabelu: 30,5 cm

Mechanické údaje

Rozmûry: 133/16“ x 1011/16“ x 25/8“
(V x · x H) (33,5 x 27,1 x 6,7 cm)
Hmotnost: pfiibliÏnû: 3,18 kg (vãetnû alkalick˘ch baterií)
Upevnûní: otvory na zavû‰ení ve tvaru „klíãové dírky“ pro

zavû‰ení na zeì; podstavec pro postavení na stÛl
Kryt: ABS plast, vhodn˘ pro provozní podmínky,

barva: ‰edá nebo bílá
RÛzné: otáãecí stabilizaãní opûrka pouÏívaná pfii

postavení na stÛl, dekorativní kryt podstavce
pouÏívan˘ pfii upevnûní na zeì a 2 metry 
dlouh˘ prodluÏovací kabel pro pfiipojení
vzdáleného snímaãe.
(pro zachování pfiesnosti mûfiení pouÏívejte
pouze jeden prodluÏovací kabel délky 2 metry)
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12.1 Návrh snímaãe odpovídajícího normám CE
Pouze zapisovaãe oznaãené CE mají snímaãe navrÏené tak, aby odpovídaly
poÏadavkÛm dan˘m smûrnicí EN50081-1/EN50082-1 Evropského spoleãenství EMC.
Pfiedev‰ím je kryt snímaãe vyroben z nepokovované umûlé hmoty tak, aby vyhovûl
testÛm ESD (elektrostatické vybíjení). Kromû toho je ke kabelu snímaãe pfiipojeno
feritové jádro, aby snímaã vyhovoval poÏadavkÛm na ru‰ení signálu. Viz. obrázek 12-1.

Obvykle jsou maximální chyby teploty a vlhkosti stejné jako pfii zapojení bez
prodluÏovacího kabelu. Nicménû v úzkém rozsahu frekvencí mezi 40 MHz 
a 85 MHz, mÛÏe dojít u snímaãe teploty ke krátkodobému zkreslení aÏ o 616°C
(629°F). Aby bylo dosaÏeno lep‰í odolnosti vÛãi ru‰ení, je nutno pfii pouÏití
prodluÏovacího kabelu (viz. kapitola 2.6.2) pfiemístit feritové jádro co nejblíÏe ke
vstupu do zapisovaãe. Toto se provede následujícím zpÛsobem:

1. ZasuÀte nehet do dráÏky podle obrázku 12-2 a odstraÀte feritové jádro z kabelu
snímaãe.

2. Nasaìte feritové jádro na prodluÏovací kabel za konektor. Viz. obrázek 12-3.
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MÛÏete si objednat následující modely:

CT485-B-110V-G-AL ·ed˘, 110 Vst, se signalizací a relé
CT485-B-110V-W-AL Bíl˘, 110 Vst, se signalizací a relé
CT485-B-220V-G-AL ·ed˘, 220 Vst, se signalizací a relé
CT485-B-220V-W-AL Bíl˘, 220 Vst, se signalizací a relé

Dále si mÛÏete objednat následující spotfiební souãástky:

PERA
CT485-PS Souprava per, ãervené a modré, z kaÏdého 1 ks
CT485-PR-6 Souprava per, ãervené a modré, z kaÏdého 6 ks

STANDARDNÍ PAPÍR PRO GRAF (oboustrann˘, moÏno koupit jedno balení po 100 ks. nebo 6 balení po 100 ks.)
CT485-CDF 100 grafÛ, 1 denní, °F CT485-CDF-6 600 grafÛ, 1 denní, °F
CT485-CDC 100 grafÛ, 1 denní, °C CT485-CDC-6 600 grafÛ, 1 denní, °C
CT485-CWF 100 grafÛ, 7 denní, °F CT485-CWF-6 600 grafÛ, 7 denní, °F
CT485-CWC 100 grafÛ, 7 denní, °C CT485-CWC-6 600 grafÛ, 7 denní, °C
CT485-CMF 100 grafÛ, 32 denní, °F CT485-CMF-6 600 grafÛ, 32 denní, °F
CT485-CMC 100 grafÛ, 32 denní, °C CT485-CMC-6 600 grafÛ, 32 denní, °C

CT485-CSP 120 grafÛ, 20 z kaÏdého typu

SSPPEECCIIÁÁLLNNÍÍ  PPAAPPÍÍRR  (v‰echny typy jsou oboustranné, balené po 20 grafech [(*) = C pro °C nebo F pro °F]
CT485-MW(*) Musea/galerie umûní, 7 denní (ve °C nebo °F) 18.3° aÏ 22.2°C (65° aÏ 72°F), 40 aÏ 50% rel. vlhkosti
CT485-MM(*) Musea/galerie umûní, 32 denní (ve °C nebo °F) 18.3° aÏ 22.2°C (65° aÏ 72°F), 40 aÏ 50% rel. vlhkosti
CT485-HW(*) Nemocnice, 7 denní (ve °C nebo °F) 20° aÏ 23.3°C (68° aÏ 74°F), 40 aÏ 50% rel. vlhkosti
CT485-HM(*) Nemocnice, 32 denní (ve °C nebo °F) 20° aÏ 23.3°C (68° aÏ 74°F), 40 aÏ 50% rel. vlhkosti
CT485-LW(*) Laboratofie, ãisté prostory 7 denní (ve °C nebo °F) 20° aÏ 23.9°C (68° aÏ 75°F), 40 aÏ 55% rel. vlhkosti
CT485-LM(*) Laboratofie, ãisté prostory, 32 denní (ve °C nebo °F) 20° aÏ 23.9°C (68° aÏ 75°F), 40 aÏ 55% rel. vlhkosti
CT485-PW(*) Poãítaãové sály/ kanceláfie 7 denní (ve °C nebo °F) 20° aÏ 23.9°C (68° aÏ 75°F), 45 aÏ 60% rel. vlhkosti
CT485-PM(*) Poãítaãové sály/ kanceláfie, 32 denní (ve °C nebo °F) 20° aÏ 23.9°C (68° aÏ 75°F), 45 aÏ 60% rel. vlhkosti

MÛÏete si objednat následující náhradní díly

CT485B-WALLKIT (Sada pro upevnûní na stûnu) Kotvy, ‰rouby, vloÏky a ‰ablona
CT485-CABLE-6W ProdluÏovací kabel ke snímaãi, délky 6 stop (2 metry), bíl˘
CT485-CABLE-6G ProdluÏovací kabel ke snímaãi, délky 6 stop (2 metry), ‰ed˘
CT485-AC-110 Adaptér 9V, 110 Vst, v˘stup 9 Vss
CT485-AC-220 Adaptér 9V, 220 Vst, v˘stup 9 Vss
CT485B-MAG Magnetick˘ knoflík pro uchycení grafu
CT485B-BULB Sada Ïárovek, 10 ks.
CT485B-RP-W Snímaã teploty/vlhkosti (náhradní sonda), bíl˘
CT485B-RP-G Snímaã teploty/vlhkosti (náhradní sonda), ‰ed˘
CT485B-CAL-KIT Kalibraãní sada (33% & 75% solné roztoky)
CT485B-CAL-LABEL Kalibraãní ‰títek pro pfiekrytí zámku (tabulka 10 ks.)
CT485B-CAL-LOCK Sada pro uzamãení zapisovaãe po kalibraci
CT485B-CLIP-KIT Sada pro montáÏ svorky na uchycení snímaãe

Dále si mÛÏete objednat následující doplÀky

CT485-AMV-W Adaptér pro pfiivedení napûtí na analogov˘ vstup (kabel), bíl˘
CT485-AMV-G Adaptér pro pfiivedení napûtí na analogov˘ vstup (kabel), ‰ed˘


