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CitiŰi integral instrucŰiunile de exploatare ŭi caietul însoŰitor „IndicaŰii
privind garanŰia ŭi indicaŰii suplimentare“. UrmaŰi indicaŰiile din cuprins.
PństraŰi aceste documente cu stricteŰe.

Funcķie / Utilizare
Anemometrul serveŭte la mńsurarea curenŰilor de aer, debitului de curent ŭi
vitezei vântului. Senzorii integraŰi determinń temperatura mediului, umiditatea
relativa a aerului ŭi calculeazń temperatura punctului de rouń. InterfaŰa USB
permite suplimentar protocolarea duratei reale la un PC.
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Temperaturń punct de rouń/sferń umiditate
Temperaturń mediu înconjurńtor °C / °F
Umiditate relativń aer %rH
FuncŰie Auto Off (auto oprire)
Nivel de încńrcare a bateriei redus
Transmitere date USB
UnitńŰi suprafaŰń
Factor valoare mńsuratń x10
UnitńŰi vitezń vânt
UnitńŰi debit de curent
MIN/MAX
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Pornit/Oprit
Conectare stativ 1/4“
Roatń cu palete
AÖŭaj LV cu luminń
FuncŰie
MenŰinere / temperaturń punct de rouń /
sferń umiditate
Iluminare aÖŭaj / transfer USB
Unitate de mńsurń
Indicator MIN/MAX
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MenŰinere valoare mńsuratń
FuncŰii

AirflowTest-Master
1

Introducerea bateriilor

Se deschide compartimentul
de baterii ŭi se introduce bateria conform simbolurilor de
instalare. Se va acorda atenŰie
polaritńŰii corecte.
6LR61 9V

2

ON/OFF

3

AUTO-Off (20 Min.)
activatń

VEL

dezactivatń

VEL

m/s

VEL

m/s

m/s

2 sec

4

2 sec

Climà încàpere

În stare pornitń temperatura mediului ŭi umiditatea relativń a aerului sunt vizibile permanent pe
afiŭaj. În locul temperaturii mediului se poate regla
ŭi temperatura punctului de rouń resp. a sferei de
umiditate. La o apńsare prelungitń a tastei „DP/
WP“ se poate comuta între mai multe valori.

DP
WB

VEL
2 sec

m/s

DP
WB

UnitńŰile°C/°F se pot regla prin apńsarea
prelungitń a tastei „UNIT“.

VEL
2 sec

m/s
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Và rugàm sà respectaķi urmàtoarele indicaķii de utilizare la
determinarea vitezei vântului resp. a debitului curentului :
– PoziŰionaŰi aparatul paralel faŰń de sursa de curent
– PoziŰionaŰi aparatul cât se poate de aproape de sursa de curent
– Cu funcŰia MAX se determinń locul în care curentul de aer este cel mai
puternic
– EvitaŰi radiaŰia directń a soarelui în timpul mńsurńtorii

5

Viteza vântului

Dupń pornire se apasń tasta „MODE“ ŭi se
activeazń funcŰia „VEL“. La o apńsare repetatń
a tastei „UNIT“ se modiÖcń unitńŰile: m/s (metri
pe secundń), km/h (kilometri pe orń), mil/h (mile
pe orń), ft/m (picioare pe minut), ft/s (picioare
pe secundń), knots (noduri).

m/s

La apńsarea tastei „MAX/MIN“ este aÖŭatń pe
display valoarea cea mai ridicatń resp. cea mai
micń în timpul unei mńsurńri. Cu tasta „HOLD“,
valoarea mńsuratń actualń poate Ö menŰinutń.

Curent de
aer

!
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Cu funcŰia „HOLD“ activatń se dezactiveazń funcŰiile „MODE“, „UNIT“
ŭi „MIN/MAX“. La o nouń apńsare a tastei „HOLD“ sunt disponibile din
nou toate funcŰiile.
RO
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Debit de curent

Pentru determinarea debitului de curent trebuie
deÖnitń la început suprafaŰa de emisie a sursei
de curent.
Dupń pornire prin apńsarea tastei „MODE“ se
activeazń funcŰia pentru mńsurarea debitului
de curent pânń când pe aÖŭaj apare „AREA“ .
Prima cifrń începe sń se aprindń intermitent. Cu
ajutorul tastelor „“ (+) ŭi „SET“ (modiÖcare
decimalń), se seteazń suprafaŰa determinatń.
SuprafaŰa setatń poate Ö introdusń ori în metri
pńtraŰi (m2) precum ŭi în picioare la pńtrat
(ft2). Un piuit dublu semnalizeazń Önalizarea
introducerii.

m2

m2

La apńsarea tastei „MODE“ se activeazń
funcŰia „FLOW“. Dupń selectarea unitńŰii
corespunzńtoare – CMM (metri cubi pe minut),
CFM (picior cubic pe minut) ŭi CMS (metri cubi
pe secundń) – se determinń cu ajutorul tastei
„UNIT“, debitul de curent pentru suprafaŰa
setatń.
La apńsarea tastei „MAX/MIN“ este aÖŭatń pe
display valoarea cea mai ridicatń resp. cea mai
micń în timpul unei mńsurńri. Cu tasta „HOLD“,
valoarea mńsuratń actualń poate Ö menŰinutń.

!

Cu funcŰia „HOLD“ activatń se dezactiveazń funcŰiile „MODE“, „UNIT“
ŭi „MIN/MAX“. La o nouń apńsare a tastei „HOLD“ sunt disponibile din
nou toate funcŰiile.
RO
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7

MIN/MAX / HOLD

La apńsarea tastei „MAX/MIN“ se activeazń funcŰia MAX. Valoarea de
mńsurare aÖŭatń în acest moment corespunde valorii cele mai mari mńsurate.
La o reapńsare a tastei „MAX/MIN“ se activeazń funcŰia MIN ŭi este
reprezentatń cea mai micń valoare mńsuratń. Pentru dezactivarea „MAX/MIN“
se apasń încń o datń tasta pânń când indicatorul nu mai apare pe aÖŭaj.
La apńsarea tastei „HOLD“ valoarea actualń mńsuratń este menŰinutń pe aÖŭaj.
La o reapńsare se dezactiveazń funcŰia.

8

Transmiterea USB

Cu ajutorul interfeŰei USB se pot transfera
valorile mńsurate în timp real pe PC si se pot
memora ŭi documenta cu ajutorul softwareului livrat. InstalaŰi prima datń software-ul ŭi
driverii corespunzńtori de pe CD pe unitatea
Dvs. UrmaŰi instrucŰiunile din timpul rutinei
de instalare. ConectaŰi aparatul de mńsurare
la PC dupń instalare ŭi realizaŰi o legńturń prin
USB. PorniŰi software-ul ŭi activaŰi funcŰia
USB prin menŰinerea apńsatń a tastei „USB“.
Software-ul reprezintń valorile mńsurate atât
în format numeric precum ŭi graÖc.
Pentru deservirea suplimentarń a software-lui
accesaŰi funcŰia ajutor a aplicaŰiei care conŰine
o descriere detaliatń a funcŰiilor.
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AirflowTest-Master
Date tehnice
Domeniu de màsurare
Rezoluķie
Viteza vântului
0,80…30,00 m/s
0,01 m/s
1,40…144,0 km/h
0,01 km/h
1,30…98,50 ft/s
0,01 ft/s
0,80…58,30 noduri
0,01 noduri
0,90…67,20 mil/h
0,01 mil/h
78…5900 ft/m
1 ft/m
Temperaturń mediu, punct de rouń, sferń de umiditate
-10 °C…60 °C
0,1 °C
Umiditate relativń a aerului
20…80 %rH
0,1 %rH
<20 ŭi >80 %rH
0,1 %rH
Domeniu de màsurare
Rezoluķie
CMM, CFM, CMS
0…99990 m3/min
1 m3/min
0…99990 ft3/min
1 ft3/min
0…9999 m3/sec
1 m3/sec
Alimentare tensiune
Temperaturń de lucru
Umiditate relativń max. a aerului
Dimensiuni (L x Î x A)
Greutate

Exactitate
±
±
±
±
±
±

(2,0
(2,0
(2,0
(2,0
(2,0
(2,0

%
%
%
%
%
%

+
+
+
+
+
+

50 digits)
50 digits)
50 digits)
50 digits)
5 digits)
5 digits)

± 1,5 °C
± 3% (25°C)
± 5% (25°C)
Suprafaķà
0…9,999 m2
0…9,999 ft2
0…9,999 m2
1 x 6F22 9V
0 °C…40 °C
85 %
85 x 165 x 38 mm
200 g

Ne rezervńm dreptul sń efectuńm modificńri tehnice. 01.12.

Prevederile UE ĵi debarasarea
Aparatul respectń toate normele necesare pentru circulaŰia liberń a
mńrfii pe teritoriul UE.
Acest produs este un aparat electric ŭi trebuie colectat separat ŭi
debarasat în conformitate cu normativa europeanń pentru aparate
uzate electronice ŭi electrice.
Pentru alte indicaŰii privind siguranŰa ŭi indicaŰii suplimentare
vizitaŰi: www.laserliner.com/info
RO
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SERVICE
Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com
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