
DVM171THD - Temperatuuri ja niiskuse loger : USB
Andme loger on mõeldud temperatuuri ja niiskusee väärtuste salvestamiseks valitud intervalliga pikema ajajooksul. 
Andmeid saab arvutisse laadida USB pordi kaudu komplektis sisalduva tarkvara abil. Seadme toiteks on 3,6V Li patarei 
(komplektis). Hoia seadet vibratsiooni , löökide ja ekstreemsete temperatuuride eest. Seadet on keelatud modifitseerida. 
Kasuta seadet selleks ettenähtud rakendustes.
TEHNILISED ANDMED:
Mõõtepiirkond:

• Niiskus: 0..100%RH (täpsus: 3...5% sõltuvalt piirkonnast)
• Temperatuur:-40..+70°C( täpsus:+-1..2°C ).
• Kastepunkt: -40..+ 70°C ( täpsus: +-2°C) ;
• Salvestusintervall: 2s...24h : Mälumaht: 32000 mõõtetulemust (16000 temperatuuri; 16000 niiskuse mõõtmist)
• Töötemperatuur: -35...+80°C
• Toide: 3,6V Li (1/2 AA).

Kasutaja valitavad alarmpiirid.
Analüüsilarkvara( komplektis ).
Erinevate režiimidega käivitus.
Pikk patarei eluiga. (~ 1 aasta)
Mõõdud: 101 x25x23mm.

KASUTAMINE ( vt. joonist inglise keelses  juhendis):
1. Läbipaistev kaitsevutlar
2. USB ühenduspistik
3. Käivitusnupp
4. RH/temp andur
5. Alarmi Indikaator ( kollane/punane)
6. salvestus indikaator
7. kinnitusklamber

.
• Esmalt installeeri tarkvara arvutisse jälgides juhiseid ekraanil.
• Eemalda logeri kaitsekate. Paigaida patarei. Selleks (vt. Joonist Ik.6) kasutades kruvikeerajat, vabasta logeril 

kinnitusnaga ning eemalda esiosa. Paigalda patarei jälgides polaarsust. Monteeri loger uuesti kokku. Peale 
patarei paigaldust vilguvad roheline ja kollane tuli vaheldumisi.

• Ühenda loger arvuti vabasse USB-porti ning installeeri draiver (jälgi juhiseid arvuti ekraanil). Käivita tarkvara. 
Seadista logeri algparameetrid ( Link-Logger Setup ). 

• Eemalda loger arvuti küljest. Käivitamiseks vajuta logeri kollasele nupule (manuaalne käivitus ). Paigalda 
kaitsevutlar.

• Andmete laadimiseks arvutisse ühenda loger arvuti USB-porti. Käivita tarkvara ning kasutades tarkvara lae 
andmed arvutisse ning töötle neid vastavalt vajadusele.

INDIKAATORTULED:
• Mõlemad LED-id on kustunud- tühi patarei / salvestamine pole aktiivne.
• Roheline LED vilgub 1 x iga 10s järcl- salvestamine, alarmid puuduvad
• Roheline LED vilgub 2x iga l0s järel- viitega käivitusrežiim
• Punane LED vilgub 1 x iga l0s järel- salvestamine, niiskuse alarmi alumine piir on ületatud.
• Punane LED vilgub 2x iga l0s järel - salvestamine. niiskuse alam- või ülemine piir on ületatud.
• Punane LED vilgub 1 x iga 60s järel - tühi patarei, salvestamine peatub: paigaida uus palarei ja lae andmed 

arvutisse.
• Kollane LED vilgub 1 x iga l0s järel - salvestamine, temperatuuri alarmi alumine piir on ületatud
• Kollane LED vilgub 2 x iga l0s järel- salvestamine, temperatuuri alarmi ülemine piir on ületatud
• Kollane LED vilgub 1 x iga 60s järel- mälu on täis: salvestamine peatatud: Lae andmed arvutisse.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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