
Instrukcja obsługi 

 

 

Termometr cyfrowy DT-20 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 Termometr cyfrowy DT-20 (dalej zwany – DT-20) jest przeznaczony do pomiaru temperatury materiałów 
sypkich (zboża, paszy itp.) przechowywanych w elewatorach i magazynach zbożowych. 
1.2 Warunki eksploatacji DT-20: 
 temperatura powietrza otoczenia od minus 10 do plus 50 °C; 
 wilgotność względna do 80% w temperaturze 25 °С. 
 
2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Liczba czujników temperatury  1 szt. 
Błąd pomiaru temperatury +/- 0,5 °C 
Zakres mierzonej temperatury  -9,9 ... + 50°C 
Zakres mierzonej temperatury 14 ... 122 °F 
Dokładność pomiaru 0,1 °C 
Zasilanie (4 baterie AA R6-1,5V) 6 V 
Średni czas stabilizacji temperatury  3 min 
Średni czas dokonania pomiaru 3 sek 
Pobór prądu, nie więcej 40 mA 
Średnica pręta pomiarowego 10 mm 
Wymiar całkowity DN60 x 2000 mm 
Waga bez opakowania 0,4 kg 
 
 
3. W skład zestawu wchodzi: 
DT-20 z elementami zasilającymi 1 szt. 
Instrukcja eksploatacji 1 egz. 
Opakowanie 1 szt. 



 
4. KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA 
4.1 DT-20 składa się z pręta i uchwytu z pokrywką i wyświetlaczem cyfrowym. Na dolnym końcu pręta w 
końcówce stożkowej znajduje się czujnik temperatury. Pod wskaźnikiem cyfrowym znajduje się przycisk 
zasilania „°C/°F”. 
4.2 Jednostka elektroniczna konwertuje sygnał z czujnika temperatury i wyświetla jego wartość na wskaźniku 
cyfrowym w stopniach Celsjusza (°C) lub w stopniach Fahrenheita (°F). 
 
5. WYKAZ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 
5.1 DT-20 jest zasilany od bloku elementów o napięciu 6V, nie jest źródłem zakłóceń elektrycznych i jest 
całkowicie bezpieczny pod względem elektrycznym. 
5.2 Pod czas przechowywania, użytkowania i transportu DT-20 powinien znajdować się w pozycji, która 
wyklucza jego upadek i uderzenia w otaczające przedmioty. 
 
6. PRZYGOTOWANIE DT-20 DO PRACY 
6.1 Wyjmij DT-20 z opakowania i dokonaj kontroli wzrokowej w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń 
zewnętrznych. 
6.2 Termometry DT-20, które były transportowane w ujemnej temperaturze, należy wyjmować w ogrzewanym 
pomieszczeniu, po uprzednim przechowywaniu ich w opakowaniu transportowym w ciągu jednej godziny. 
 
7. WYKONYWANIE PRACY 
7.1 Zanurz DT-20 na żądaną głębokość w materiale sypkim, którego temperatura ma być zmierzona i utrzymuj 
w nim przez co najmniej trzy minuty. 
7.2 Naciśnij raz krótko przycisk „°C /°F”. 
7.3 Po krótkim wyświetleniu symbolów „- - -”, DT-20 w ciągu siedmiu sekund mierzy i wyświetla temperaturę, 
po czym wskaźnik cyfrowy gaśnie. 
7.4 Następny pomiar temperatury jest wykonywany po wielokrotnym krótkotrwałym naciśnięciu przycisku 
„°С/°F”. 
 
8. ZMIANA JEDNOSTEK WSKAŹNIKÓW TEMPERATURY 
8.1 Naciśnij raz krótko przycisk „°C/°F”. 
8.2 Podczas wyświetlania temperatury naciśnij pięć razy przycisk „°C/°F”. 
8.3 Po piątym naciśnięciu przycisku na wskaźniku cyfrowym pojawiają się symbole „°F” lub „°C”, wskazujące, że 
urządzenie zmieniło system jednostek miary. 
 
9. WYMIANA ELEMENTÓW ZASILANIA 
9.1 Odkręć trzy śruby mocujące na pokrywie uchwytu i zdejmij ją. 
9.2 Wyjmij z pokrywki przedział baterii i wymień elementy zasilające. Podczas wymiany elementów zasilających 
należy zwrócić uwagę na wymaganą polaryzację ich instalowania, która jest wskazana na przedziale baterii. 
9.3 Załóż pokrywkę uchwytu na miejsce i dokręć wcześniej usunięte śruby mocujące. 
POD CZAS WYMIANY ELEMENTÓW ZASILAJĄCYCH NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ PRZEWODÓW 
ŁĄCZĄCYCH PRZEDZIAŁ BATERII Z PRĘTEM I JEDNOSTKĄ ELEKTRONICZNĄ!!! 
 
10. GWARANCJA PRODUCENTA 
10.1 Producent gwarantuje zgodność termometru cyfrowego DT-20 z wymaganiami specyfikacji technicznych 
TU 31370471-001-04. 
10.2 Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy. 
 
11. INFORMACJE O REKLAMACJACH 
11.1 W razie stwierdzenia usterek termometru cyfrowego DT-20, skontaktuj się ze sprzedawcą. 


