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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.

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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10.  REL RECALL displej mod.
Stisknûte REL RECALL tlaãítko abyste zobrazili nastavenou rel. hodnotu na druhém displeji. Znovu
stisknutím téhoÏ tlaãítka se tento mod opustí.

10.  T1/T2 T1-T2 volba zobrazení druhého displeje
Volba vstupu urãeju, kter˘ údaj bude zobrazen na druhém displeji; teplota T1 (1. vstup), T2 (2. vstup)
nebo rozdíl tûchto dvou teplot T1-T2. Pfii zapnutí teplomûru je automaticky nastaveno zobrazení T2.
Stisknutím tlaãítka TYPE lze tento v˘bûr zmûnit. 

11.  Hi/Lo meze - vyvolání na displej
Stisknûte Hi/Lo RECALL tlaãítko abyste zobrazili hodnotu horní meze na druhém displeji, stisknûte toto
tlaãítko znovu a vyvoláte hodnotu spodní meze, stisknûte je‰tû jednou toto tlaãítko a tento mod se opustí.

11.  V˘bûr druhu termoãlánku K/J/T/E/R/S/N pro vstup T2
V˘bûr se provede pomocí cyklické nabídky tlaãítkem TYPE. Pfii zapnutí pfiístroje je nastaven druh
termoãlánku, kter˘ byl nastaven pfied jeho posledním vypnutím.

12.  "❇" tlaãítko
Tlaãítko slouÏí k podsvícení displeje. Toto je po 60 vtefiinách automaticky vypnuto.

ÚDRÎBA

UPOZORNùNÍ: pfied údrÏbou nebo pfii v˘mûnû baterie odpojte termoãlánkov˘ konektor z teplomûru.

V¯MùNA BATERIE
Pfiístroj je napájen z 9V baterie. Znak "    " se objeví na LCD displeji je-li nutná její v˘mûna.
K v˘mûnû baterie povolte dva ‰rouby na zadní stranû pfiístroje a odstraÀte kryt baterie. Baterii pak
vysuÀte z kontaktÛ pfiístroje.

âISTùNÍ
Pravidelnû utírejte kryt vlhk˘m hadfiíkem s detergentem, nepouÏívejte prostfiedky abrazivní nebo
rozpou‰tûdla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teplotní stupnice: °C/°F, volitelné uÏivatelem

Mûfiicí rozsahy:
HH50AK Termoãlánek Rozsah Rozli‰ení

K -200°C aÏ 1372°C 0,1°C

HH503 Termoãlánek Rozsah Rozli‰ení
K -200°C aÏ 1370°C 0,1°C
J -200°C aÏ 1050°C 0,1°C

HH506, HH507 Termoãlánek Rozsah Rozli‰ení
K -200°C aÏ 1373°C 0,1°C
J -210°C aÏ 1050°C 0,1°C
T -200°C aÏ 400°C 0,1°C
E -210°C aÏ 790°C 0,1°C
R 0°C aÏ 1767°C 1°C
S 0°C aÏ 1767°C 1°C
N -50°C aÏ 1300°C 0,1°C

Pfiesnost: je specifikována pro teplotu okolí od 18 do 28°C pro 1rok a nezahrnuje nepfiesnost termoãlánku:

HH501AK: K 6(0,1% údaje + 1°C) v rozsahu -60 aÏ 1372°C
6(0,1% údaje + 2°C) v rozsahu -60 aÏ -200°C

HH503: K/J 6(0,05% údaje + 0,3°C) v rozsahu -50 aÏ 1370°C
6(0,05% údaje + 0,7°C) v rozsahu -50 aÏ -200°C

HH506, HH507: K/J/T/E 6(0,05% údaje + 0,3°C) v rozsahu -50 aÏ 1370°C
6(0,05% údaje + 0,7°C) v rozsahu -50 aÏ -210°C

N 6(0,05% údaje + 0,7°C) v rozsahu -50 aÏ  0°C
6(0,05% údaje + 0,3°C) v rozsahu 0°C aÏ 1300°C

R/S 6(0,05% údaje + 2°C) v rozsahu 0°C aÏ 1767°C

Teplotní koeficient: 0,1 krát v˘‰e uvedená pfiesnost specifikovaná na 1°C pro intervaly teploty 
od 0 do 18°C a od 28 do 50°C

Ochrana vstupu: 24V ss nebo 24V ef maximálnû pro jakoukoliv kombinaci vstupních svorek.

Vstupní konektor: pro standardní miniaturní termoãlánkové konektory s ploch˘mi noÏi se stfiedovou
rozteãí 7,9 mm.

Teplota okolí: 0°C aÏ 50°C < 80% relativní vlhkosti

Skladovací teplota: -20°C aÏ 60°C < 70% relativní vlhkosti

Displej: 4 1/2 místn˘ LCD, max. údaj 1999,9

PfietíÏení: zobrazeno "----.-"

Napájení: standardní 9V baterie

Îivotnost baterie: 100 hod. typicky

Autovypínání: asi po 30 minutách

Rozmûry: 192 mm(v) x 91 mm(‰) x 52,5 mm(h)

Hmotnost: 365 g
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POPIS FUNKCE

POZNÁMKA: tento manuál je urãen pro celou sérii teplomûrÛ HH500 a ne v‰echny níÏe popsaná
tlaãítka a jejich funkce platí pro vãechny modely.

1.  Vypínaã napájení
Tímto tlaãítkem se zap./vyp. teplomûr. V módu záznamu MIN MAX napájení nelze vypnout. Pokud
chceme pfiístroj vypnout, nejprve musíme vystoupit z v˘‰e uvedeného modu a potom teprve lze pfiístroj
vypnout.

2.  V˘bûr stupnice ve °C/°F pfii mûfiení teploty.
Pfii zapnutí pfiístroje se nastaví stupnice, která byla pouÏita pfied posledním vypnutím pfiístroje.
Stisknutím tlaãítka °C/°F se stupnice zmûní.

3.  Mod HOLD
Stisknutím tlaãítka HOLD se zapne "Data Hold mode" se zapne reÏim "udrÏení údaje displeje"
a zobrazí se návû‰tí "HOLD". Teplomûr zobrazuje souãasnou mûfienou teplotu a dal‰í mûfiení je
zastaveno. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka "HOLD" se v˘‰e uveden˘ reÏim zru‰í a pfiístroj zobrazuje
prÛbûÏnû mûfiené hodnoty. V záznamovém modu MIN/MAX se stisknutím tlaãítka HOLD záznam
zastaví, znovu stisknutím tlaãítka HOLD se mûfiení obnoví. Pfiedchozí mûfiené hodnoty nejsou vymazány.

4.  Mod TIMER STOP-WATCH
Stisknutím tohoto tlaãítka se zapnou elektronické stopky. Tlaãítkem start/stop se mûfiení ãasu
spustí/zastaví. âas bûÏí aÏ do 99 minut a 59,9 sekund. V tomto reÏimu v‰ak není povoleno
automatické vypnutí pfiístroje.

4.  T1 T2/T1-T2 volba zobrazení
Volba vstupu urãeju, kter˘ údaj bude zobrazen na hlavním displeji; teplota T1 (1. vstup), T2 (2. vstup)
nebo rozdíl tûchto dvou teplot T1-T2. Pfii zapnutí teplomûru je automaticky nastaveno zobrazení T1.
Stisknutím tlaãítka TYPE lze tento v˘bûr zmûnit. 

5.  V˘bûr druhu termoãlánku K/J/T/E/R/S/N pro vstup T1
V˘bûr se provede pomocí cyklické nabídky tlaãítkem TYPE. Pfii zapnutí pfiístroje je nastaven druh
termoãlánku, kter˘ byl nastaven pfied jeho posledním vypnutím.

6.  MIN MAX se záznamem ãasového údaje
Stisknutím tlaãítka MIN MAX se uvede do funkce mod MIN MAX záznamu, (zobrazuje údaj maxima
s ãasem, Minima s ãasem a prÛmûrnou hodnotu uloÏenou v záznamovém modu. V tomto reÏimu v‰ak
nelze pouÏít aut. vypnutí napájení a jsou také blokována tlaãítka °C/°F, REL, SET, Hi/lo Limits a TYPE.

Pfii záznamu nové hodnoty min. nebo max. se ozve zvuková signalizace - bzuãák. Stisknutím tlaãítka
MIN MAX se cyklicky prochází  pfies Max/Min/Avg (prÛmûrná hodnota)/Present (okamÏitá hodnota).
Je-li zaznamenáné pfiekroãení rozsahu, funkce prÛmûrování mûfi. hodnoty se zastaví a na displeji je
údaj "----". Lze zobrazit prÛmûrnou hodnotu ze v‰ech mûfieníproveden˘ch v prÛbûhu nejménû 
22 hodin. Je-li tato perioda pfiekroãena, není jiÏ prÛmûrování ve funkci, jako prÛmûrná hodnota je
zobrazována ta poslední, vypoãtená pfied uplynutím 22 hodinové periody, av‰ak aktuální údaje
minima a maxima jsou dále zachycovány. Stisknutím tlaãítka HOLD je záznam v‰ech údajÛ zastaven,
v‰echny hodnoty jsou zmrazeny, stisknutím tlaãítka HOLD je‰tû  jednou se záznam spustí. Aby se
pfiede‰lo ztrátû dat MIN, MAX a AVG, mohou b˘t v tomto modu vymazány pouze pokud stisknete
a podrÏíte tlaãítko MIN MAX po dobu 2 vtefiin.

7.  REL relativní mod
Stisknutím tlaãítka REL se tento mod nastartuje, zobrazí se nula, uloÏí se jako referenãní hodnota a je
zobrazeno návû‰tí REL. Stisknutím tlaãítka REL znovu, tento mod opustíte. Referenãní rel. hodnota
mÛÏe b˘t zadána i uÏivatelem. ( Viz "SET mod" dále v tomto manuálu). KdyÏ jste poÏadovanou rel.
hodnotu jiÏ zadali, stisknutím REL vstoupíte do rel. modu stisknutím tlaãítka SET nastavte danou
relativní hodnotu jako referenãní. Stisknutím REL tlaãítka znovu tento rel. mod opustíte. V relativním
modu, je hodnota (nemÛÏe b˘t > 63000.0 digitÛ) na LCD displaji vÏdy jako diference mezi zadanou
referenãní hodnotou a mûfienou okamÏitou hodnotou.

8.  Hi/Lo LIMITS mod horní a dolní meze
Tento komparativní mod se aktivuje stisknutím tlaãítka Hi/Lo LIMITS, na displeji se zobrazí "LIMIT".
V modu nelze pouÏít automatické vypnutí napájení a jsou také zablokována tlaãítka REL, HOLD
a MAX/MIN. KdyÏ vstupní hodnota teploty pfiekroãí nastavenou horní mez, návû‰tí "Hi" se objeví na
displeji a bzuãák situaci oznamuje pravidelnû pfieru‰ovan˘m tónem. KdyÏ vstupní hodnota teploty
podkroãí nastavenou spodní mez, nadisleji se objeví "Lo" a bzuãák zní nepravidelnû pfieru‰ovanû.
Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka Hi/Lo LIMIT se tento mod opustí.

9.  SET mod (nastavení relativní hodnoty, nastavení ãasu, nastavení Hi/Lo mezí a nastavení ãasu)

1. Stisknûte tlaãítko SET k aktivaci modu relativní hodnoty (stiskutím tlaãítka ENTER mÛÏete mod
opustit). REL set mod je zobrazen na hlavním displeji ====.= Relativní hodnota se zadává
ãíseln˘mi tlaãítky, pokud chcete zadat zápornou hodnotu stisknûte (-0) tlaãítko pfied ukonãením ãísel
a potom stisknûte tlaãítko ENTER k uloÏení této hodnoty, nyní zadejte Hi/Lo Limits hodnoty. 

2. Hi Limit hodnota horní meze, (stisknutím tlaãítka ENTER mÛÏete mod opustit), REL set mode, mod
nastavení relativní hodnoty je zobrazen na hlavním displeji ====.=. Hodnota horní meze se
zadává ãíseln˘mi tlaãítky, pokud chcete zadat zápornou hodnotu, stisknûte tlaãítko (-0) pfied
ukonãením ãísel, potom stisknûte tlaãítko ENTER k uloÏení hodnoty horní meze do pamûti. Lo Limit
hodnota spodní meze, mod  je zobrazen na hlavním displeji ====.=. Tato hodnota se také zadává
pomocí ãíseln˘ch tlaãítek, chcete-li zadat hodnotu zápornou, pak pfied ukonãením ãísel stisknûte
tlaãítko (-0) a potom tlaãítko ENTER k uloÏení spodní meze do pamûti, nyní aktivujte ãasov˘ mod.

3. Mod nastavení ãasu (Time set mode) je signalizován na tfietím displeji ==:====. =Údaj ãasu
(hodiny, minuty, vtefiiny) se zadává ãíseln˘mi tlaãítky a potvrdí se tlaãítkem ENTER a mod nastavení
ãasu se opustí.
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