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Thiết bị đo nhiệt độ điểm sương TH - 6292  

 

 

Dùng để đo độ ẩm , nhiệt độ  môi trường & nhiệt độ điểm sương  cho 

nhà xưởng , văn phòng , thư viện , phòng thí nghiệm, kho bãi … 

1.Tính năng 

 Màn hình LCD hiển thị rõ giá trị đo, độ rộng 10mm  

 Dải đo rộng , độ phân giải cao 

 Sử dụng mạch LSI – độ tin cậy cao và chính xác  

 Vật liệu chế tạo nhựa kỹ thuật cao ABS  

 

2.Thông số kỹ thuật 

Tham số đo : đo nhiệt độ , độ ẩm , nhiệt độ điểm sương 

Thời gian hiển thị kết quả : 0.4 s 

Bộ nhớ : lưu giá trị lớn nhất , nhỏ nhất , và giá trị đo gần nhất 

Phạm vi đo: 
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 Nhiệt độ môi trường : -100C ~ 600C (140F ~ 1400F) 

    Độ ẩm môi trường :   10% ~ 95% 

 Nhiệt độ điểm sương : -600C ~ 600C 

 Độ chính xác : ± 0.50C 

Nhiệt độ hoạt động :  00C ~ 500C 

Độ ẩm hoạt động :    ≤ 90% RH  

Kích thước thiết bị : 161 x 69 x 32mm 

Trọng lượng : 300g (bao gồm cả pin) 

Sử dụng pin 4 x 1.5 AAA  

  

3. Hướng dẫn sử dụng 

 Chế độ đo độ ẩm/ Nhiệt độ môi trường: 

a. Gạt phím  “ ON -OFF ” để mở nguồn thiết bị  . Gạt phím “R.H /Tem” 

sang mức “R.H” sử dụng để đo độ ẩm môi trường . Trên màn hình có 

hiển thị biểu tượng “H”  

b. Gạt phím  “ ON -OFF ” để mở nguồn thiết bị  . Gạt phím “R.H /Tem” 

sang mức “T” sử dụng để đo nhiệt độ môi trường . Trên màn hình có 

hiển thị biểu tượng “T”  

Chế độ đo nhiệt độ điểm sương: 

c. Gạt phím  “ ON -OFF ” để mở nguồn thiết bị . gạt sang chế độ  

“R.H/T” và  Phím “Dew point key ” dùng để giữ lại giá trị đo tức thời  

d. Tắt mở thiết bị bằng phím “ON -OFF” 




