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ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CẦM TAY D55 

1. Mã Hàng:                                               D55  

2. Hình dạng sản phẩm: 

 

3. Tiêu chuẩn: Áp dụng theo tiêu chuẩn IEC584  

4. Đặc điểmchính: 

 Hiển thị nhiệt độ bằng màn hình LCD lớn 

 Chọn đơn vị đo 

 Chức năng lựa chọn  loại cảm biến(J, K) 

 Chức năng giữ giá trị hiển thị, hiển thị giá trị Max/ Min  

 Hiển thị nhiệt độ từng kênh, sai lệch nhiệt độ giữa 2 kênh(T1-T2)  
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5. Thông số cảm biến 

Cặp nhiệt K, J Khi mua sản phẩm D55 sẽ được đính kèm 1 cảm biến loại K(TC-POP) 

Loại cảm biến 

và dải đo 

Loại cảm biến K J 

Độ phân giải 

-100 ~ 1300C -50 ~ 760C 

0.1C, -50 ~ 1200C 

1C(ngoài dải -50 ~ 1200C) 

0.1C, -50 ~ 760C 

1C,  -100 ~ -50C 

  

Độ chính xác 
(0.1% giá trị hiển thị + 

0.7C) 

(0.1% giá trị hiển thị  

+ 0.8C) 

 

 

6. Chức năng 

Hiển thị Hiển thị nhiệt độ và chức năng sử dụng trên màn hình LCD lớn 

Thay đổi đơn vị đo Lựa chọn C hoặc F sử dụng phím nhấn 

Chức năng giữ (Hold) Giữ giá trị nhiệt độ đo dược tại thời điểm trước khi bấm phím “Hold” 

Ghi nhận giá trị Max/ 

Min 

Lựa chọn hiển thị giá trị Max/ Min bằng phím nhấn trên bàn phím 

Chỉ thị loại cặp nhiệt Hiển thị loại cặp nhiệt đang được sử dụng trên đồng  hồ 

Tự động chuyển 

kênh(Auto) 

Chức năng này sẽ tự động chuyển kênh hiển thị sau 1 khoảng thời gian. 

Chọn kênh hiển thị 
Chọn hiển thị từng kênh và sai lệch giữa 2 kênh dùng 3 nút nhấn: T1, 

T2, T1-T2 

Báo lỗi đầu dò 
Hiển thị “OPEN” nếu cặp nhiệt bi đứt, hiển thị “------” nếu vượt quá dải  

đo cho phép. 

Tự chẩn đoán 
Chức năng tự chẩn đoán sẽ thực hiện khi nhấn nút ON/OFF(cặp nhiệt 

phải được tháo khỏi đồng hồ) 

Chỉnh sai số 
Bấm nút C/F khoảng 3s để vào chức năng hiệu chỉnh, dùng phím Hold 

và Max/Min để tăng giảm nhiệt độ. 

 

6. Thông tin làm việc 

-Nguồn cấp:  9VDC 

- Tuổi thọ Pin: khoảng 200 giờ 

- Nhiệt độ môi trường: 0 ~ 50C 

- Độ ẩm môi trường: 0 ~ 90 %RH(không ngưng đọng) 

- Nhiệt độ lưu trữ: -40 ~ 60C 

- Trọng lượng: khoảng 216g 
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7. Sản phẩm hỗ trợ 

 

7. Hướng dẫn chi tiết: 

Nhấn vào đây để xem thông tin hướng dẫn chi tiết. 

8. Ứng dụng: 

Đồng hồ được sử dụng trường hợp đo nhiệt độ di động nhiều nơi, so sánh nhiệt độ giữa các nơi v.v… 

 

 

 

hungphu.com.vn

http://eng.hynux.com/sub01_01_01_view.php?lcode=&mcode=&pcode=1305100027&scode=0104005



