
AIR FLOW ANEMOMETER

KASUTUSJUHEND

 Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt kasutusjuhendiga. 

 Hoidke kasutusjuhend alles et seda vajadusel uuesti lugeda.

1. Enne seadme kasutuselevõttu

Kontrollige

Avage pakend ja kontrollige et kõik lisad oleksid olemas. Kui mõni lisa

puudub või on defektne, kontakteeruge oma kohaliku edasimüüjaga. 

 Air Flow Anemometer --------------------------- 1tk

 Tuule kiiruse andur  ---------------------------- 1tk

 Tarkvara CD ---------------------------------- 1tk

 USB kaabel------------------------------------1tk

 6F22 või NEDA 1604 9V patarei --------------------1tk

 Kasutusjuhend ----------------------------------1tk

 Garantiikaart  --------------------------------- 1tk

 PP karp  ------------------------------------- 1tk

Omadused

 Tuule kiiruse, temperatuuri ja voo mõõtmine

 Mõõdetava tuule kiiruse, temperatuuri ja voo ühikute muutmine

 MIN ja MAX tuule kiiruse mõõtmine

 2/3 V MAX ja keskmise tuulevoo mõõtmine

 Andmete “hold” funktsioon, salvestamine ja kustutamine

 Patarei tühjenemise näit

 Automaatne väljalülitus 5 minutit peale kasutamise lõppu

 Mälumaht 600 salvestust

 Taustvalgustus

 Arvutiühendus USB kaabliga

 Nupuvajutusel audioheli

 Suur LCD ekraan

 Tuulemõõturi pikendus

SEADME TUTVUSTUS

1). LCD ekraan 

2). MAX/MIN väärtuse nupp 

3). Voolunupp: vajutage sisselülitamiseks, väljalülitamiseks vajutage 2sek

jooksul 

4). Tuule kiiruse/voo nupp

5). Andmete “hold” funktsiooni nupp

6). Temperatuuriühiku nupp

7) Ühikute muutmise nupp 

8) Tuulevoo keskmise väärtuse nupp

9) Andmete salvestusnupp

10) Tuulevoo AVG 2/3 MAX ja figure sisend

11) Salvestatud andmete kuvanupp

12) Reset nupp reziimis "READ"/salvestuste kustutamine

13)  Taustvalgustuse  sisse/väljalülitamine,  vajutage  taustvalgustuse

sisselülitamiseks, väljalülitamiseks vajutage uuesti. 

14) Sisendi ja testaja seadete nupp

15) Ühenduskaabel

16) USB  liides: sisestage USB kaabli  üks ots, ühendage teine ots arvuti

USB porti.

17) Tuule kiiruse andurid

MÄRKUS:

Eelloetletud nimekiri on üldine, lugege põhjalikumaks seadmega

tutvumiseks juhendi järgmiseid peatükke. 

LCD ekraan                                                

1)  ：tuule kiiruse mõõtmise indikaator

2)  ：tuulevoo mõõtmise indikaator

3) ：tuulevoo ühik (kuupjalga minutis)

4) ：tuulevoo ühik (kuupmeetrit minutis)

5)  ：kui mõõdetav väärtus on üle 9999, kuvatakse sümbol “X10 “

või  “X100”

6)   ：tuule kiiruse ja voo indikaatorid

7)   ：tuule kiiruse ja voo näit

8)   ：keskmiste väärtuste mõõtmise indikaator 

9)   ： MIN väärtus

10) ：MAX2/3 maksimaalsest mõõteväärtusest (üks tuulevoo

mõõtemeetoditest) 

11) ：salvestatud andmete kuva indikaator
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12)  ： andmete “hold” funktsiooni indikaator

13) ：salvestamine

14)  ：sümbol koos numbriga kuvatakse salvestuste avamisel

15)     ：patarei tühjenemise indikaator, vahetage patarei 

16)    ：tuule kiiruse ühik (miili/tunnis) 

17)   ：tuule kiiruse ühik (meremiile/tunnis) 

18) ：tuule kiiruse ühik (jalga/minutis)

19)  ：tuule kiiruse ühik (kilomeetrit/tunnis)

20) ：tuule kiiruse ühik (meetrit/sekundis)

21)  ：arvutiühenduse indikaator

22)    ：Beaufort skaala

23)      ：voofunktsioonis

  ：voofunktsioonis

24)       ：tuule temperatuur Celsius skaalal

          ：tuule temperatuur Fahrenheit skaalal

25) ：temperatuuri väärtus

26) ：tuule temperatuur

28) ：Beaufort skaala graafik 

TEHNILISED ANDMED

1. Tuule kiiruse vahemikud:

Ühik Tuule kiirus Resolutsioon Algväärtuse

madalaim punkt

Täpsus

m/s 0.0-45.0 0.001 0.3 ±3%+0.1rdg

Ft/min 0.0-8800 0.01/0.1/1 60 ±3%+20rdg

Knots 0.0-88.0 0.001/0.01 0.6 ±3%+0.2rdg

Km/h 0.0-140.0 0.001 1.0 ±3%+0.4rdg

Mph 0.0-100 0.001/0.01 0.7 ±3%+0.2rdg

2.  Tuulevoo vahemik:

CMM: 0-999900m3/min 

CFM: 0-999900 ft3/min

Ühik Vahemik Resolutsioon Ala

CMM(M3/MIN) 0-999900 0.001-100 0.001-9999

CFM(FT3/MIN) 0-999900 0.001-100 0.001-9999

3.  Ühikute konventeerimine:

m/s Ft/min Knots Km/h Mph

m/s 1 196.87 1.944 3.60 2.24

Ft/min 0.00508 1 0.00987 0.01829 0.01138

Knots 0.5144 101.27 1 1.8519 1.1523

Km/h 0.2778 54.69 0.54 1 0.6222

Mph 0.4464 87.89 0.8679 1.6071 1

4.  Õhu temperatuurivahemik:

Ühik Skaala Resolutsioon Täpsus

℃ 0.0-45.0 0.1 ±1.0℃

℉ 32.0-113.0 0.1 ±1.8℉

5 . Töökeskkond:

Temperatuur Suhteline niiskus

Seade 0-50℃(32-122℉) ≤80%RH

Tuule kiiruse andurid 0-60℃(32-140℉)

6. Hoiustamine:

Temperatuur -10-60℃(14-140℉)

Suhteline niiskus ≤80%RH

7. Vooluallikas: 6F22 9V×1

8. Patarei tühjenemise indikaator: 6.8V±0.2V

9. Ootrerziimi voolutarbimine ≤2μA

10. Tööreziimil voolutarbimine ca 18mA 

11. Patarei kasutusaeg: 20h (pidevat kasutamist)

12. Mõõdud:

Seade: 163×85×34.5㎜

Tiivik: 251×72×30㎜

13. Kaal: 320.5g (patareita)

2. Kasutamine

Tuule kiiruse ja temperatuuri mõõtmine

 Avage patareikaas ja sisestage patarei: 

 Vajutage  “ ”  nuppu,  kõik  sümbolid  kuvatakse  sekundi  jooksul

ekraanile, seejärel avaneb tuule kiiruse ja temperatuuri mõõtereziim,

ekraanikuva:  

 Valige soovitud ühik:

(1) Vajutage  “UNIT” nuppu  tuule  kiiruse  ühik  muutub  (valikus

m/s、km/h、ft/min、knots、mph), (vaikimisi m/s)

(2) Vajutage “℃/℉” nuppu valikuks ℃/℉ (vaikimisi ℃).

 Hoidke  seadet  käes,  asetage  tiivik  õhuvoolu,  kontrollige  et  tuule

suund oleks vastav tiiviku sisekülje märgistega. Ärge suruge tiivikule

või tiivikut vastu muid esemeid, vastasel juhul pole mõõtmistulemus

täpne.

(1) Oodake kaks sekundit andmevoo stabiliseerumiseks. 

(2) Kontrollige et  tuule suund vastaks tiiviku märgistele,  vastasel
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juhul pole mõõtetulemused täpsed. 

(3) Vajutage  “LIGHT” nuppu  ekraani  taustvalgustuse  funktsiooni

sisselülitamiseks.  Vajutage  7  sekundi  jooksul,  LED  tuled

helendavad kuni tiivik pöörleb. Vajutage uuesti “LIGHT” nuppu,

taustvalgustuse kustutamiseks.

 Tuule/õhu temperatuuri mõõtmine

(1) Temperatuuri  mõõdetakse  koos  tuule  kiirusega.  Ekraanil

kuvatakse koos “TEMP” ja väike tiiviku sümbol. 

(2) Vajutage ühiku ℃/℉ vahetamiseks ℃/℉ nuppu või 6. nuppu

Märkus:

a Kui  seade  on  tuulevoo  mõõtereziimil  vajutage  “VEL/FLOW”

nuppu tuulekiiruse mõõtereziimi avamiseks ja vastupidi. 

b Vaikimisi avaneb viimatikasutatud reziim

Tuulevoo mõõtmine

 Vajutage  “FLOW” reziimi  avamiseks  “VEL/FLOW” nuppu,  ekraanile

kuvatakse: 

(kui ala väärtus on eelnevalt määratud kuvatakse viimane seadistus)

 Määrake soovitud tuulevoo ja ala ühikud:

a Vajutage “UNIT” nuppu valikuks CMM või CFM 

b Vajutage “UNIT” nuppu valikuks “M2” või “FT2”.  

c Ala ühik: "M2 "  ja  "FT2" määratakse vastavalt valitud tuulevoo

ühikule: 

Kui tuulevoo ühik on CMM, siis ala ühikuks on “M2”;

Kui tuulevoo ühik on CFM, siis ala ühikuks on “FT2”.

 Vajutage “AREA” nuppu, seejärel numbrinuppe uue ala sisestamiseks

(näiteks 1.2, seejärel vajutage kinnitamiseks “Enter” nuppu. Seadete

ekraanikuva näide:  

 Asetage tiivik mõõtealasse: 

 Tuulevoo arvutusvalem: voog= kiirus*(vaba ala)

 Tuule kiiruse mõõtmine:  graafik ekraani keskel näitab tõusvat tuule

voogu/kiirust

Märkus:

a Ala määramata ei saa tuulevoogu mõõta. 

Kui tuulevoo mõõtenäit on suurem kui  9999, kuvatakse  x10 või x100, ja

mõõteväärtus on samuti  x10 või x100.

2/3 V max tuulevoo mõõtmine

 Vajutage  “VEL/FLOW” nuppu  "FLOW" reziimi  avamiseks.  Ekraanile

kuvatakse:

 Määrake soovitud ühik vajutades “UNIT” nuppu. Näiteks: valides CMM

tuulevoo ühikuks, “M2” ala ühikuks, on ekraanikuva nagu ülal joonisel.

 Vajutage  "AREA" nuppu ja sisestage soovitud väärtus, näiteks  1.2,

vajutage kinnitamiseks  “ENTER” nuppu. Vajutage “OPTION” nuppu

valikuks “2/3 V max”. Ekraanile kuvatakse: 

 Suunake  tiivik  mõõtealasse,  kuvatakse  “2/3  V  max  wind  flow”.

Vajutage  “OPTION”  nuppu  “2/3  V max  wind  flow”  mõõtereziimist

väljumiseks. .

 2/3 Max Wind flow arvutusvavalem: FLOW =2/3×Max tuulekiirus×ala.

Keskmise tuulevoo mõõtmine 

 Vajutage  “VEL/FLOW” nuppu  “FLOW” reziimi  avamiseks,  ekraanile

kuvatakse:

 Valige soovitud ühik vajutades “UNIT” nuppu

 Vajutage “AREA” nuppu ala sisestamiseks, vajutage “OPTION” nuppu

valikuks “AVERAGE”. Ekraanikuva:

                     

Suunake  tiivik  mõõtepunkti,  vajutage  “NEXT”  nuppu.  Saate  mõõta

esimese grupi tuulevoo keskmise väärtuse: 

Seejärel valige järgmine mõõtepunkt, vajutage “NEXT” nuppu teise 

grupi keskmise tuulevoo väärtuse mõõtmiseks. Korrake soovitud arv 

kordi, maksimaalselt 12 grupi keskmise tuulevoo väärtuste 

mõõtmiseks. Ekraanikuva: 
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Vajutage  tuulevoo  keskmise  väärtuse  mõõtereziimist  väljumiseks

"OPTION” nuppu.

 Keskmise  tuulevoo  arvutusvalem:  voog =l/N

∑(kiirus)×(vaba ala)

Märkus:

Keskmine väärtus kuvatakse ainult “NEXT” nuppu vajutades. 

MAX ja MIN mõõtmine

 Mõõtes tuule kiirust ja voogu, vajutage “MAX/MIN” nuppu MAX ja MIN

väärtuste kuvamiseks, vajutage nuppu uuesti reziimist väljumiseks. 

 Näiteks:

(1) Mõõtes tuule kiiruse MAX väärtust, kuvatakse ekraanil “MAX”: 

(2) Mõõtes tuule kiiruse MIN väärtust kuvatakse ekraanil “MIN”: 

Märkus:                                                      

Max/Min tuulevoo mõõtmine on sama tuulekiiruse mõõtmisega.

Andmete kuva, salvestamine, taasesitus ja kustutamine

 Hold funktsioon:

Vajutage mõõtmise ajal  "HOLD" nuppu andmete kuva peatamiseks,

vajutage uuesti tavamõõtmise jätkamiseks. 

Andmete salvestamine:

(1) Kohene  (ühekordne) andmesalvestus: seadistage mõõtereziimil

testmäär=0 vajutades “SAMPLE” nuppu ja sisestades testajaks

"0",  seejärel  vajutage "ENTER".  Nüüd salvestatakse  hetkenäit

iga kord kui vajutate "REC" nuppu. 

(2) Automaatne andmesalvestus: vajutage mõõtereziimil “SAMPLE”

nuppu ja sisestage testimissagedus (1-99 sekundit, kasutage

sisestamiseks  numbrinuppe),  seejärel  vajutage  kinnitamiseks

“ENTER”.  Vajutage  salvestamise  alustamiseks  “REC”  nuppu,

ekraanile kuvatakse salvestamise indikaatorina “REC”. Vajutage

salvestamise lõpetamiseks uuesti “REC” nuppu. 

(3) Kustutamiseks  vajutage  "CLR"  nuppu  kahe  sekundi  jooksul,

ekraanile kuvatakse "CLR", kõik salvestused kustutatakse

Salvestatud andmete kuva järjestikku:

(1) Vajutage “READ” nuppu, ekraanile kuvatakse järjest salvestatud

andmed koos järjekorranumbriga. Vajutage sulgemiseks lühidalt

“RESET”  nuppu.  Seade  salvestab  kuni  600  andmekogu,  kui

mälumaht on täis kuvatakse ekraanile “FULL”. Vajutage “RESET

nuppu reziimist väljumiseks. Vt järgnevat jonist:

(2) Valitud salvestuse kuva:

Vajutage  "READ"  reziimis  "SAMPLE"  nuppu,  sisestage

järjekorranumber.  Vajutage  andmete  kuvamiseks  "ENTER".

Reziimist väljumiseks vajutage "RESET" nuppu. 

       

                   

Arvutiga ühendamine

1. Nõuded arvutile:

CPU : Pentium 600MHZ või suurem;

USB liides;

Ekraani resolutsioon vähemalt 800*600 või kõrgem 

Vähemalt 8MB vaba mälumahtu

Vähemalt 50MB vaba kõvaketta mälumahtu

Operatsioonisüsteem:  MICROSOFT WINDOWS  98/ME/2000/XP

HOME/XP  PROFESSIONAL  32BIT koos  VBA  project  digital

sertifikaatidega

2. Installeerige tarkvara kaasasolevalt CD-lt:

 Asetage  CD  arvutisse,  klikkige  disc  driver  plate  ikoonil,  tehke

topeltklikk “setup .exe” ikoonil. Klikkige avanevas installeerimisaknas

“NEXT”: avaneb järgnev aken:

 Vajutage “Accept”, klikkige “NEXT”, avaneb järgnev aken: 

 Sisestage kasutajainfo, klikkige “NEXT”, avaneb järgnev aken: 
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 Määrake, vajutage “Next”, avaneb järgnev aken: 

 Määrake, vajutage “Next”, avaneb järgnev aken:  

 Määrake, vajutage “Install”:

 Klikkige “Finish”, programmi installeerimise lõpetamiseks: 

3. Tarkvara tutvustus

Tehke programmi ikoonil topeltklikk (või avage menüü kaudu: Start /

H856A  / 856PC)

Märkus:

A. Tarkvara  arvutist  eemaldamiseks  klikkige:  “Control  Panel”,

“Add/delete  programs”,  märkige  “HG856Arealtime”  ja  klikkige

“delete”. 

B. Seadme ja arvuti ühenduse kontrollimiseks: 

Seadme ikoon on dünaamiline: hea ühendus

Seadme ikoon on mitteaktiivne: ühendus ei ole loodud  

Menüü tutvustus 

Nimetus Funktsioon

Real Time Measure Mõõtmine  reaalajas,  andmed  kuvatakse  otse

ekraanile.  

Open LAB  formaadis  salvestatud mõõteandmete  faili

avamine

Save Reaalajas mõõdetavate andmete salvestamine. 

Exit Programmi sulgemine

Tööriistariba:

Nupp Funktsioon

Reaalajas mõõtmine, andmed kuvatakse arvutiekraanil.

Andmete import seadmest arvutisse

Salvestatud andmete faili avamine

Reaalajas mõõtmisandmete salvestamine

Salvestuste taasesitus.

Abi

Süsteemiinfo

Programmi sulgemine

4.Ühendage USB kaabli üks ots seadmega: 

5.Ühendage USB kaabli teine ots arvutiga: 
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6. Reaalajas mõõtmine arvuti kaudu:

 Klikkige  “Real Time Measure  operation” menüüs  “File” või seadme

“Real Time Measure” nupule, avaneb reaalajas mõõtmise reziim: 

 

Nuppude tutvustus:

Nupp Funktsioon

Reaalajas mõõtmine

Andmete taasesitus

Tuule kiiruse ja temperatuuri vahemiku vähendamine

Tuule kiiruse ja temperatuuri vahemiku suurendamine

Tuule kiiruse ja temperatuuri kuva viimine vasakule

Tuule kiiruse ja temperatuuri kuva viimine paremale

KKK

(1) Seade ei käivitu

Kontrollige kas patareid on korrektselt sisestatud 

(2) Seade ei ühendu arvutiga

Kontrollige USB kaablit, asendage vajadusel uuega

(3) Seade ei kuva korrektset tuulevoo mõõtetulemust

Kontrollige et tiivik ei oleks blokeeritud

(4) Seade  ei  kuva  korrektset  tuule  temperatuuri

mõõtetulemust

Kontrollige seadme soojusresistorit

(5) Seade ei kuva õigeid andmeid

Kontrollige  et  töökeskkond  ja  niiskus  oleksid  lubatud

piirmääras 

Märkus:

Kui seade pole ühendatud arvutiga, lülitub see automaatselt välja 10

minutit peale kasutamise lõpetamist 

Hooldus ja garantii

1). Hooldus

Patarei vahetamine ja seadme hooldus:

a Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest

patarei.  

b Vahetage  ebatäpsete  mõõtmistulemuste  vältimiseks  patarei

kkoheselt kui ekraanile kuvatakse tühjeneva patarei indikaator: “

“.  Vahetamiseks  avage  patareikaas,  asendage  vana  patarei

uue  9V  patareiga,  kontrollige  et  sisestaksite  selle  õigetpidi.

Sulgege patareikaas.

 Seadme puhastamine:  ärge kasutage puhastamiseks keemilisi  ega

muid  puhastusvahendeid.  Puhastage  seadet  kergelt  niiske  lapiga.

Ärge laske seadmel märjaks saada.  

 Ärge hoiustage seadet kohas kus: 

a. Seade võib saada märjaks või kus on väga tolmune

b. Soola- või väävlirikkas keskkonnas

c. Muus suure gaasi- või kemikaalidesisaldusega keskkonnas

d. Kõrge temperatuuri või niiskusega keskkonnas (üle 50℃, 90%) või

otseses päikesevalguses

2). Garantii:

 Täpsem teave kaasasoleval garantiikaardil

Ülaltoodud  juhend,  skeemid  ja  tabelid  on  toodet  tutvustavad,  tegelikud

mudelid võivad veidi erineda.

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide

nõuetele:  2004/108/EC  (Elektromagnetiline  ühilduvus)   ja

2006/95/EC (Madalpingeseadmed).
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