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Huom!
vain mallissa testo 608 - H2:

testo 608 - H1/H2
Käyttöohje

Tekniset tiedot testo 608-H1/H2

Mittalaite on standardin EN 61 326-1:1997 mukainen.

Mittasuureet suhteellinenkosteus / lämpötila / kastepiste

Sensorit kosteussensori / NTC

Mittausalue testo 608 - H1 10 ... 95 %RH
0 ... +50 °C / +32 ... +122 °F

-20 ... +50 °Ctd / -4 ... +122 °Ftd
Mittausalue testo 608 - H2 2 ... 98 %RH

-10 ... +70 °C / +14 ... +160 °F
-40 ... +70 °Ctd / -40 ... +160 °Ftd

Tarkkuus testo 608 - H1 ±3 %RH (+25 °C / +77 °F)
±0.5 °C / ±1 °F (+25 °C / +77 °F)

Tarkkuus testo 608 - H2 ±2 %RH (+25 °C / +77 °F)
±0.5 °C / ±1 °F (+25 °C / +77 °F)

Erotuskyky 0.1 %RH / 0.1 °C / 0.1 °F
0.1 °Ctd / 0.1 °Ftd

Näyttö LCD, 2 rivinen

Mittaustiheys 18 s

Käyttölämpötila testo 608 - H1 0 ... +50 °C
+32 ... +122°F

Käyttölämpötila testo 608 - H2 -10 ... +70 °C
+14 ... +160°F

Varastointilämpötila -40 ... +70 °C
-40 ... +160°F

Pariston tyyppi 9 V (6LR61)

Pariston kestoikä 1 vuosi

Kotelon materiaali ABS

Mitat 111 x 90 x 40 mm

Paino 168 g

Takuu 2 vuotta

Huom!

vain mallissa testo 608 - H2:
Laitteeseen voidaan asettaa hälytys (näytössä ), joka aktivoituu
kun hälytykselle asetettu raja-arvo ylittyy / alittuu.
Hälytysparametriksi voidaan valita suhteellinen kosteus, kastepiste
tai lämpötila
Hälytyksen raja-arvot voidaan asettaa vain yhdelle parametrille.
Tehdasasetuksena hälytysparametrina on suhteellinen kosteus.
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Huom!
Mallissa testo 608 - H2:
Paina MODE -painiketta
kahdesti palataksesi mit-
taustilaan.
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(td, %RH)
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kosteus (%RH)
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kastepiste (td)
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24.2 °C

td

Käyttöohjeet
- Aseta paristo. Laite siirtyy automaattisesti jatkuvaan
mittaukseen.

- Pariston kapasiteetti näkyy näytössä.
- Jos paristosymboli syttyy näyttöön, pariston varaus
on vähissä, ja mittausta voi jatkaa:
- testo 608 - H1 noin 14 päivää
- testo 608 - H2 noin 8 päivää (hälytys vilkkuu)

- Asetukset eivät muutu paristojen vaihdon yhteydessä.
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Valitse °C tai °F Huom!

Vain mallissa testo 608 - H2
Aktivoi painamalla SET-paini-
ketta 3 kertaa ja palaa mittau-
stilaan.
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Valitse
hälytysparametri
(%RH, °C, °F, td)

Hälytyksen alaraja:
aseta päälle “ON”
poista asetus “OFF”

Hälytyksen yläraja:
aseta päälle “ON”
poista asetus “OFF”
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Huom!

Hälytysrajoille
voidaan valita
vain yksi para-
metri.

Huom!
Raja-arvon ylittänyt / alittanut arvo säilyy ja se näkyy
MIN/MAX -arvona MODE -valikossa.
Tarvittaessa nollaa MIN/MAX -arvot.

Huom!

Jos asetettu raja-arvo (näytössä ) on ylitetty tai
alitettu, näyttöön tulee seuraavanlainen symboli:

- jos alaraja-arvo on alitettu

- jos yläraja-arvo on ylitetty

LED-merkkivalo alkaa vilkkumaan.
LED-merkkivalo vilkkuu kunnes hälytys kuitataan
painamalla SET -painiketta.

�

�

tai

tai tai

tai


