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Βεδιενυνγσανλειτυνγ φρ πΗ−Με⇓υµφορµερ

ΓΠΗΥ 014 ΜΠ
Τεχηνισχηε ∆ατεν:

Με⇓βερειχη: 0.00 βισ 14.00 πΗ   βζω. εντσπρεχηενδ Τψπενσχηιλδ

Αυσγανγσσιγναλ: σιεηε Τψπενσχηιλδ

Γεναυιγκειτ: (Γερτ)  (βει Νενντεµπερατυρ)

  Ανζειγε ±0.02 πΗ ±1 ∆ιγιτ

  Αυσγανγσσιγναλ: ±0.2 % ΦΣ

Ανσχηλυ⇓αρτ: 4 − 20 µΑ  (Ζωειλειτερ)
Σπαννυνγ  (∆ρειλειτερ βζω. ςιερλειτερ)

Γαλϖανισχηε Τρεννυνγ: Εινγανγ γαλϖ. γετρενντ

Ηιλφσενεργιε: (ςερσοργυνγσσπαννυνγ) Υϖ = 12 − 30 ς ∆Χ (4−20µΑ)
Υϖ = 18 − 30 ς ∆Χ (0−10ς)
οδερ εντσπρεχηενδ Τψπενσχηιλδ

ςερπολυνγσσχηυτζ: 50ς δαυερνδ

Ζυλσσιγε Βρδε (βει 4−20µΑ):  Ρ
Α
(Οηµ) < ( (Υϖ − 12ς) / 0.02Α )

Βεισπιελ: φρ Υϖ = 18ς: Ρ
Α
 < (18ς − 12ς) / 0.02Α     =>   Ρ

Α
 < 300 Οηµ

Ζυλσσιγε Λαστ (βει 0−...ς):  Ρ
Λ
(Οηµ) > 3000 Οηµ

Ελεκτροδε: ϑεδε πΗ−Ελεκτροδε αυσ υνσερεµ Λιεφερπρογραµµ ιστ γεειγνετ. − Αυφ Στεχκερ αχητεν!
(∆ιε Ελεκτροδε ιστ νιχητ ιµ Λιεφερυµφανγ εντηαλτεν!)

Εινγανγσωιδερστανδ:  1012 Οηµ

Ελεκτροδενανστεχκβυχησε:  Χινχη−Βυχησε (Στανδαρδ), οπτιοναλ αυχη µιτ ΒΝΧ−Βυχησε λιεφερβαρ

Τεµπερατυρκοµπενσατιον: −30 ... 150°Χ

Τεµπερατυρεινγαβε: µανυελλ, βερ 2 Ταστεν
αυτοµατισχη, βερ ανγεστεχκτεν Πτ1000−Φηλερ

Τεµπερατυρφηλερβυχησε: 2 ξ Βανανενβυχησε (¬4µµ)

Καλιβρατιον: βερ 3 Ταστεν υνδ ιντεγριερτε ΛΧ∆

  ζυλσσιγε Ελεκτροδενδατεν: Ασψµµετριε:χα. ±50 µς
Στειγυνγ: χα. 45 ... 62 µς/πΗ

Ανζειγε:  χα. 10 µµ ηοηε, 3−στελλιγε ΛΧ∆−Ανζειγε

Νενντεµπερατυρ: 25°Χ

Αρβειτστεµπερατυρ: 0 βισ 50°Χ

Ρελατιϖε Λυφτφευχητιγκειτ: 0 βισ 95 % ρ.Φ.  (νιχητ βεταυενδ)

Λαγερτεµπερατυρ: −20 βισ 70°Χ

Γεηυσε: ΑΒΣ (ΙΠ65 − αυσγενοµµεν Ελεκτροδεν− υνδ Τεµπερατυρφηλερ−Ανστεχκβυχησε)

Αβµεσσυνγεν: 82 ξ 80 ξ 55 µµ (οηνε Ωινκελστεχκερ υνδ Σενσορβυχησεν)

Βεφεστιγυνγ: βερ Βεφεστιγυνγσβοηρυνγεν φρ Ωανδµονταγε (ιµ Γεηυσε − ναχη Αβναηµε δεσ
∆εχκελσ ζυγνγλιχη).

Βεφεστιγυνγσαβστανδ: 50 ξ 70µµ, µαξ. 4µµ Σχηαφτδυρχηµεσσερ δερ Βεφεστιγυνγσσχηραυβεν.

Ελεκτρισχηερ Ανσχηλυ⇓: Ωινκελστεχκερ ναχη ∆ΙΝ 43650 (ΙΠ65),
µαξιµαλερ Λειτυνγσθυερσχηνιττ: 1.5 µµ″, Λειτυνγσδυρχηµεσσερ ϖον 4.5 βισ 7 µµ

ΕΜς: ∆ιε Γερτε εντσπρεχηεν δεν ωεσεντλιχηεν Σχηυτζανφορδερυνγεν, διε ιν δερ Ριχητλινιε δεσ Ρατεσ
ζυρ Ανγλειχηυνγ δερ Ρεχητσϖορσχηριφτεν δερ Μιτγλιεδσσταατεν βερ διε ελεκτροµαγνετισχηε
ςερτργλιχηκειτ (89/336/ΕΩΓ) φεστγελεγτ σινδ. Γεπρφτ ναχη ΕΝ50081−1 υνδ ΕΝ50082−1
ζυστζλιχηερ Φεηλερ: <1%
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Ανσχηλυ⇓βελεγυνγ Ωινκελστεχκερ:

2−Λειτερ−Ανσχηλυ⇓ (4−20µΑ) 3−Λειτερ−Ανσχηλυ⇓ (Σπαννυνγ) 4−Λειτερ−Ανσχηλυ⇓ (Σπαννυνγ)

1 =  ςερσοργυνγσσπαννυνγ +Υϖ 1 =  Σιγναλ + 1 =  Σιγναλ +
2 =  ΓΝ∆ / Σιγναλ 3 =  ςερσοργυνγσσπαννυνγ +Υϖ 2 =  Σιγναλ −

(4) =  ςερσοργυνγσσπαννυνγ −Υϖ 3 =  ςερσοργυνγσσπαννυνγ +Υϖ

    Σιγναλ − (4) =  ςερσοργυνγσσπαννυνγ −Υϖ

Αλλγεµεινε Μονταγεηινωεισε:
Ζυρ Μονταγε δεσ Ανσχηλυ⇓καβελσ (ϕε ναχη Γερτετψπ: 2−, 3− οδερ 4−Λειτερ) µυ⇓ διε Σχηραυβε αµ Ωινκελστεχκερ γελστ
υνδ δερ Κυππλυνγσεινσατζ, µιτ Ηιλφε εινεσ Σχηραυβενδρεηερσ, αν δερ βεζειχηνετεν Στελλε (Πφειλ) ηεραυσγεηοβεν ωερδεν.
Νυν κανν δασ Ανσχηλυ⇓καβελ δυρχη διε ΠΓ−ςερσχηραυβυνγ γεζογεν υνδ αυφ δεµ λοσεν Κυππλυνγσεινσατζ, γεµ⇓
ϖορστεηενδεν Ανσχηλυ⇓πλαν, µοντιερτ ωερδεν. ∆εν λοσεν Κυππλυνγσεινσατζ νυν ωιεδερ αυφ διε Στιφτε αµ
Τρανσµιττεργεηυσε αυφστεχκεν υνδ διε Αβδεχκκαππε µιτ δεµ ΠΓ−Ανσχηλυ⇓ ιν διε γεωνσχητε Ριχητυνγ δρεηεν υνδ
αυφσχηναππεν (Εσ σινδ ηιερ 4 ϖερσχηιεδενε, ϕεωειλσ υµ 90° γεδρεητε Αυσγανγσεβενεν µγλιχη). ∆ιε Σχηραυβε αµ
Ωινκελστεχκερ ωιεδερ ανζιεηεν.

 Σιχηερηειτσηινωεισε:
∆ιεσεσ Γερτ ιστ γεµ⇓ δεν Σιχηερηειτσβεστιµµυνγεν φρ ελεκτρονισχηε Με⇓γερτε γεβαυτ υνδ γεπρφτ.
∆ιε εινωανδφρειε Φυνκτιον υνδ Βετριεβσσιχηερηειτ δεσ Γερτεσ κανν νυρ δανν γεωηρλειστετ ωερδεν, ωενν βει δερ
Βενυτζυνγ διε αλλγεµειν βλιχηεν Σιχηερηειτσϖορκεηρυνγεν σοωιε διε γερτεσπεζιφισχηεν Σιχηερηειτσηινωεισε ιν διεσερ
Βεδιενυνγσανλειτυνγ βεαχητετ ωερδεν.

1. ∆ιε εινωανδφρειε Φυνκτιον υνδ Βετριεβσσιχηερηειτ δεσ Γερτεσ κανν νυρ υντερ δεν κλιµατισχηεν ςερηλτνισσεν, διε ιµ
Καπιτελ �Τεχηνισχηε ∆ατεν� σπεζιφιζιερτ σινδ, γαραντιερτ ωερδεν.
Ωιρδ δασ Γερτ ϖον εινερ καλτεν ιν εινε ωαρµε Υµγεβυνγ τρανσπορτιερτ, σο κανν δυρχη Κονδενσατβιλδυνγ εινε Στρυνγ
δερ Γερτεφυνκτιον ειντρετεν. Ιν διεσεµ Φαλλ µυ⇓ διε Ανγλειχηυνγ δερ Γερτετεµπερατυρ αν διε Υµγεβυνγστεµπερατυρ
αβγεωαρτετ ωερδεν.

2. Βεαχητεν Σιε διε βλιχηεν ςορσχηριφτεν υνδ Σιχηερηειτσβεστιµµυνγεν φρ Ελεκτρο−, Σχηωαχη− υνδ Σταρκστροµανλαγεν,
ινσβεσονδερε διε λανδεσβλιχηεν Σιχηερηειτσβεστιµµυνγεν (ζ.Β. ς∆Ε 0100).

3. Κονζιπιερεν Σιε διε Βεσχηαλτυνγ βεσονδερσ σοργφλτιγ βειµ Ανσχηλυ⇓ αν ανδερε Γερτε (ζ. Β. ΠΧ). Υντερ Υµστνδεν
κννεν ιντερνε ςερβινδυνγεν ιν Φρεµδγερτεν (ζ. Β. ςερβινδυνγ ΓΝ∆ µιτ Σχηυτζερδε) ζυ νιχητ ερλαυβτεν
Σπαννυνγσποτεντιαλεν φηρεν, διε δασ Γερτ σελβστ οδερ ειν ανγεσχηλοσσενεσ Γερτ ιν σεινερ Φυνκτιον
βεειντρχητιγεν οδερ σογαρ ζερστρεν κννεν.

4. Ωενν ανζυνεηµεν ιστ, δα⇓ δασ Γερτ νιχητ µεηρ γεφαηρλοσ βετριεβεν ωερδεν κανν, σο ιστ εσ αυ⇓ερ Βετριεβ ζυ σετζεν
υνδ ϖορ εινερ ωειτερεν Ινβετριεβναηµε δυρχη Κεννζειχηνυνγ ζυ σιχηερν.

∆ιε Σιχηερηειτ δεσ Βενυτζερσ κανν δυρχη δασ Γερτ βεειντρχητιγτ σειν, ωενν εσ ζυµ Βεισπιελ:

− σιχητβαρε Σχηδεν αυφωειστ

− νιχητ µεηρ ωιε ϖοργεσχηριεβεν αρβειτετ

− λνγερε Ζειτ υντερ υνγεειγνετεν Βεδινγυνγεν γελαγερτ ωυρδε

Ιν Ζωειφελσφλλεν σολλτε δασ Γερτ γρυνδστζλιχη αν δεν Ηερστελλερ ζυρ Ρεπαρατυρ βζω. Ωαρτυνγ εινγεσχηιχκτ ωερδεν.

5. Ωαρνυνγ:
Βεντζεν Σιε διεσεσ Προδυκτ νιχητ ιν Σιχηερηειτσ− οδερ ιν Νοταυσ−Εινριχητυνγεν οδερ ιν Ανωενδυνγεν ωο ειν
Φεηλϖερηαλτεν δεσ Γερτεσ διε ςερλετζυνγ ϖον Περσονεν οδερ µατεριελλε Σχηδεν ζυρ Φολγε ηαβεν κανν.

Ωιρδ διεσερ Ηινωεισ νιχητ βεαχητετ σο κανν διεσ ζυ ςερλετζυνγ οδερ ζυµ Τοδ ϖον Περσονεν σοωιε ζυ µατεριελλεν
Σχηδεν φηρεν.

Εντσοργυνγσηινωεισε

1

2

Α

Υϖ
ς

3

Υϖ1 ς Υϖ

3

1

2

∆ασ Γερτ δαρφ νιχητ βερ διε Ρεστµλλτοννε εντσοργτ ωερδεν. Σολλ δασ Γερτ εντσοργτ ωερδεν, σενδεν Σιε διεσεσ διρεκτ
αν υνσ (αυσρειχηενδ φρανκιερτ). Ωιρ εντσοργεν δασ Γερτ σαχηγερεχητ υνδ υµωελτσχηονενδ.
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Καλιβρατιον δεσ πΗ−Με⇓υµφορµερσ:

Βεντιγτε ∆ινγε: ϕε εινε Καλιβριερλσυνγ φρ πΗ7 υνδ πΗ4 (βζω. πΗ10, πΗ12)  (Σονδερζυβεηρ)

Ερστελλυνγ δερ Καλιβριερλσυνγ:

� Ιν 2 Πλαστικφλασχηεν (Σονδερζυβεηρ) ϕεωειλσ 100 µλ δεστιλλιερτεσ Ωασσερ εινφλλεν.

� ∆ιε Καπσελ φρ πΗ7 (γρν) ιν εινεσ δερ Φλσχηχηεν ωερφεν.

� ∆ιε ζωειτε Καπσελ φρ πΗ4 (ορανγε βζω. πΗ10 οδερ πΗ12) ιν δασ ζωειτε Φλσχηχηεν ωερφεν.

∆ιε Καπσεληλσε ιν δερ Λσυνγ φρβτ διε Φλσσιγκειτ ιν δερ ϕεωειλιγεν Κεννφαρβε:

  ορανγε = πΗ 4,0 ; γρν = πΗ 7,0 ; βλαυ = πΗ 10,0; φαρβλοσ (ωει⇓ε Καπσελ) = πΗ 12,0

∆ιε Πυφφερλσυνγεν σινδ ρεχητζειτιγ ανζυσετζεν, δα διε Λσυνγεν ερστ ναχη χα. 3 Στυνδεν γεβραυχησφερτιγ σινδ.
Ωερδεν σιε σχηνελλερ βεντιγτ, κννεν διε Καπσελν ζυϖορ αυχη ϖορσιχητιγ γεφφνετ ωερδεν (Καπσεληλφτε δρεηεν υνδ δαβει
ζιεηεν. ςορσιχητ : Νιχητσ ϖερσχηττεν!). Γεσαµτεν Ινηαλτ µιτσαµτ δεν Ηλφτεν ιν δασ ϕεω. Φλσχηχηεν ωερφεν.

ςορ ερστµαλιγεν Γεβραυχη γυτ σχηττελν.

∆υρχηφηρυνγ δερ Καλιβρατιον:

Υµ εινε µγλιχηστ γρο⇓ε Με⇓γεναυιγκειτ ζυ γεωηρλειστεν σολλ ναχη Μγλιχηκειτ σο καλιβριερτ ωερδεν, δα⇓ δερ
Καλιβρατιονσβερειχη δεν Με⇓βερειχη βερδεχκτ. Ηιερζυ εµπφιεηλτ σιχη φολγενδε ςερωενδυνγ ϖον Καλιβριερλσυνγεν φρ
Μεσσυνγεν

κλεινερ πΗ 7:  πΗ 4,0 υνδ πΗ  7,0

γρ⇓ερ πΗ 7:  πΗ 7,0 υνδ πΗ 10,0 / πΗ 12,0

∆εν Στεχκερ δερ πΗ−Ελεκτροδε ιν διε Γερτεβυχησε υνδ δεν Τεµπερατυρφηλερ ιν διε Τεµπερατυρβυχησεν στεχκεν (φαλλσ
ϖορηανδεν). Ωιρδ κειν Τεµπερατυρσενσορ ϖερωενδετ, διε Τεµπερατυρ δερ Πυφφερλσυνγ βεστιµµεν υνδ µιτ Ηιλφε δερ
Ταστεν εινστελλεν. (σιεηε µανυελλε Τεµπερατυρκοµπενσατιον).

∆ιε Εινστελλυνγ δεσ 1. Καλιβριερπυνκτεσ:
ςορσιχητιγ διε Σχηυτζκαππε ϖον δερ Ελεκτροδε αβζιεηεν (ςορσιχητ!! ∆ιε Καππε εντηλτ 3 µολ ΚΧλ).
∆ιε Ελεκτροδε µιτ δεστιλλιερτεµ Ωασσερ αβσπλεν, αβτροχκνεν
Ελεκτροδε ιν διε Πυφφερλσυνγ πΗ 7,0 στελλεν (φαλλσ ϖορηανδεν αυχη Τεµπερατυρφηλερ).
Χα. 20 βισ 30 Σεκυνδεν ωαρτεν (βισ διε Ανζειγε εινεν σταβιλεν Ωερτ αυφωειστ) υνδ δανν Καλιβρατιον σταρτεν:
 �  Ταστε 1 (∀ΣΕΤ∀) φρ 2 σεχ. δρχκεν, εσ ερσχηειντ ∀ΠΗ 7∀ ιµ Ωεχησελ µιτ δεµ ακτυελλεν πΗ−Ωερτ.
 �  Μιτ Ταστε 2 υνδ 3 δεν Ωερτ δερ πΗ7−Λσυνγ εινστελλεν.
 �  Μιτ Ταστε 1 διε Καλιβρατιον δεσ πΗ7−Ωερτεσ βεσττιγεν
 �  ∆ιε Ανζειγε ζειγτ νυν ∀ΠΗ −∀ ιµ Ωεχησελ µιτ δεµ ακτυελλεν πΗ−Ωερτ αν.
    (ωειτερεσ ςοργεηεν σιεηε 2. Καλιβρατιονσπυνκτ)

Ηινωεισ: Λ⇓τ σιχη δερ Ωερτ δερ Λσυνγ νιχητ µεηρ εινστελλεν, ιστ δερ µαξ. βζω. µιν. µγλιχηε Νυλλπυνκτοφφσετ ερρειχητ. Ιν
διεσεµ Φαλλε ιστ διε Ελεκτροδε δεφεκτ βζω. διε Καλιβριερλσυνγ φεηλερηαφτ.

∆ιε Καλιβρατιον ϖον πΗ7 ιστ αυφ εινεν Λσυνγσωερτ ϖον 6.75 ... 7.25 πΗ βεσχηρνκτ. Ωιρδ ϖερσυχητ διε Καλιβρατιον
αυ⇓ερηαλβ διεσεσ Βερειχηεσ δυρχηζυφηρεν, σο ωιρδ  βειµ ∆ρχκεν δερ Ταστε 1 (∀ΣΕΤ∀) ιν δερ Ανζειγε ∀Ερρ∀ ανγεζειγτ.
∆ασ Γερτ νιµµτ δεν εινγεστελλτεν Ωερτ σοµιτ νιχητ αν υνδ βλειβτ ωειτερηιν βει δερ Εινγαβε φρ Καλιβρατιονσπυνκτ 1.

∆ιε Εινστελλυνγ δεσ 2. Καλιβριερπυνκτεσ:
∆ιε Ελεκτροδε αβερµαλσ µιτ δεστιλλιερτεµ Ωασσερ συβερν, αβτροχκνεν υνδ δανν ιν διε Λσυνγ πΗ 4 (βζω. πΗ10/12)
στελλεν. Ωιεδερ χα. 20 βισ 30 Σεκυνδεν ωαρτεν (βισ διε Ανζειγε εινεν σταβιλεν Ωερτ αυφωειστ) υνδ ανσχηλιε⇓ενδ
Καλιβρατιον φορτσετζεν:
 �  Μιτ Ταστε 2 υνδ 3 δεν Ωερτ δερ Λσυνγ φρ διε Στειγυνγ εινστελλεν.
 �  Μιτ Ταστε 1 διε Καλιβρατιον δεσ πΗ ξ−Ωερτεσ βεσττιγεν
 �  ∆ιε ∆ατεν ωερδεν νυν ιµ Γερτ γεσπειχηερτ, δασ Γερτ ιστ νυν καλιβριερτ.

Ζυρ Κοντρολλε δερ Καλιβρατιον σολλτε διε Ελεκτροδε ιν δεν εντσπρεχηενδεν Πυφφερλσυνγεν βερπρφτ ωερδεν. Σολλτεν σιχη
ηιερβει ζυ γρο⇓ε Αβωειχηυνγεν εργεβεν, σο ιστ διε Καλιβρατιον ζυ ωιεδερηολεν.

Ηινωεισ: Λ⇓τ σιχη δερ Ωερτ δερ Λσυνγ νιχητ µεηρ εινστελλεν, ιστ διε µαξ. βζω. µιν. ζυλσσιγε Στειγυνγ ερρειχητ. Ιν
διεσεµ Φαλλε ιστ διε Ελεκτροδε βζω. διε Καλιβριερλσυνγ δεφεκτ βζω. φεηλερηαφτ.

∆ιε Καλιβρατιον ϖον πΗ ξ ιστ αυφ εινεν Λσυνγσωερτ ϖον ! 5.00 πΗ βζω. ∀ 9.00 πΗ βεσχηρνκτ. Ωιρδ ϖερσυχητ, διε
Καλιβρατιον αυ⇓ερηαλβ διεσεσ Βερειχηεσ δυρχηζυφηρεν, σο ωιρδ  βειµ ∆ρχκεν δερ Ταστε 1 (∀ΣΕΤ∀) ιν δερ Ανζειγε ∀Ερρ∀
ανγεζειγτ. ∆ασ Γερτ νιµµτ δεν εινγεστελλτεν Ωερτ σοµιτ νιχητ αν υνδ βλειβτ ωειτερηιν βει δερ Εινγαβε φρ
Καλιβρατιονσπυνκτ 2.

∆ιε Καλιβρατιον σολλτε ϖορ ϕεδερ Με⇓ρειηε νευ ϖοργενοµµεν ωερδεν, υµ γυτε Γεναυιγκειτεν ζυ ερζιελεν. ∆ιε
ςερσχηλυ⇓καππε δερ Ελεκτροδε ναχη Βεενδιγυνγ δερ Μεσσυνγεν µιτ 3 µολ ΚΧλ−Λσυνγ αυφφλλεν υνδ δανν αυφστεχκεν.
(ςερσχηλυ⇓καππε λειχητ ζυσαµµενδρχκεν, δα⇓ διε Λυφτ ϖερδρνγτ ωιρδ − δαδυρχη λ⇓τ σιχη διεσε λειχητερ αυφσχηιεβεν.)

Ωιχητιγ!! πΗ−Ελεκτροδεν σινδ σεηρ εµπφινδλιχηε Βαυελεµεντε. Βιττε λεσεν Σιε ϖορ Γεβραυχη διε ϕεωειλιγε
Ωαρτυνγσ− υνδ Με⇓ανλειτυνγ δερ πΗ−Ελεκτροδε σοργφλτιγ δυρχη.
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Τεµπερατυρκοµπενσατιον:

∆ιε Τεµπερατυρκοµπενσατιον κανν αυτοµατισχη (βει ανγεστεχκτεµ Τεµπερατυρφηλερ) οδερ µανυελλ ερφολγεν.

Αυτοµατισχηε Τεµπερατυρκοµπενσατιον:

Σοβαλδ ειν Πτ1000−Σενσορ αν δασ Γερτ ανγεστεχκτ ωιρδ υνδ σιχη διε Τεµπερατυρ ιννερηαλβ δεσ Τεµπερατυρµε⇓−
βερειχηεσ βεφινδετ, σχηαλτετ δασ ΓΠΗΥ014ΜΠ αυφ αυτοµατισχηε Τεµπερατυρκοµπενσατιον (ΑΤΧ) υµ. Εσ ωιρδ ιν δερ
Ανζειγε δερ Πφειλ ∀ΑΤΧ∀ ανγεζειγτ.
Ανζειγε δερ γεµεσσενεν Τεµπερατυρ: Ταστε 2 οδερ 3 κυρζ δρχκεν, εσ ωιρδ νυν ιν δερ Ανζειγε φρ χα. 4 σεχ. διε

γεµεσσενε Τεµπερατυρ υνδ δερ Πφειλ ∀Τεµπ∀ ανγεζειγτ.

Ηινωεισ: Βειµ Ανσχηλυ⇓ ϖον Ελεκτροδεν µιτ ιντεγριερτεµ Πτ1000 υνδ νυρ εινεµ Βανανενστεχκερ (ζ.Β. ΓΕ117) ιστ δερ
Βανανενστεχκερ αν διε οβερε Βυχησε ανζυστεχκεν!
∆ιε υντερε Βυχησε ιστ ιµ Γερτ µιτ δεµ �Σιγ−�−Ανσχηλυ⇓ (υ⇓ερερ Κοντακτ) δερ Ελεκτροδενβυχησε ϖερβυνδεν.

Μανυελλε Τεµπερατυρκοµπενσατιον:

Ιστ κειν Τεµπερατυρσενσορ ανγεστεχκτ, σο ωιρδ διε µανυελλ εινγεστελλτε Τεµπερατυρ ϖερωενδετ, δερ ΑΤΧ−Πφειλ ωιρδ νιχητ
ανγεζειγτ.
Ανζειγε δερ εινγεστ. Τεµπερατυρ: Ταστε 2 οδερ 3 κυρζ δρχκεν, εσ ωιρδ νυν ιν δερ Ανζειγε φρ χα. 4 σεχ. διε εινγεστελλτε

Τεµπερατυρ υνδ δερ Πφειλ ∀Τεµπ∀ ανγεζειγτ.
Εινστελλυνγ δερ Τεµπερατυρ: Ταστε 2 οδερ 3 φτερσ βζω. λνγερ δρχκεν υνδ σοµιτ γεωνσχητεν Ωερτ εινστελλεν.

Εινστελλβαρερ Βερειχη: −30 ... 150 °Χ

Φεηλερ− υνδ Σψστεµµελδυνγεν

Ανζειγε Βεδευτυνγ Μγλιχηε Υρσαχηεν Αβηιλφε

Γερτ ιστ φεηλερηαφτ καλιβριερτ
Φηρεν Σιε εινε νευε Καλιβρατιον δεσ
Με⇓υµφορµερσ δυρχη.

Μανυελλε Τεµπ.κοµπ.: στελλεν Σιε διε
Τεµπερατυρ δεσ Μεδιυµσ ειν.

ΦΕ  1 Με⇓βερειχη ιστ βερσχηριττεν

Τεµπερατυρ δερ Τεµπερατυρ−
κοµπενσατιον εντσπριχητ νιχητ
δερ Μεδιυµστεµπερατυρ

ΑΤΧ: βερπρφεν Σιε οβ δερ
Τεµπερατυρφηλερ κορρεκτ ανγεστεχκτ ιστ
υνδ σιχη ιµ Με⇓µεδιυµ βεφινδετ, ωαρτεν
Σιε γγφ.. βισ σιχη δερ Φηλερ δερ
Μεδιυµστεµπερατυρ ανγεγλιχηεν ηατ.ΦΕ  2 Με⇓βερειχη ιστ υντερσχηριττεν

πΗ−Ελεκτροδε δεφεκτ
Βει Ελεκτροδε Ωαρτυνγ δυρχηφηρεν, βζω.
Ελεκτροδε αυσταυσχηεν.

ΦΕ  7 Σψστεµφεηλερ Φεηλερ ιµ Γερτ
Γερτ ϖον ςερσοργυνγ τρεννεν υνδ
ερνευτ ϖερβινδεν, βλειβτ Φεηλερ βεστεηεν:
=> Γερτ ζυρ Ρεπαρατυρ εινσχηιχκεν

Σεγµενττεστ
∆ασ Γερτ φηρτ βειµ Εινσχηαλτεν φρ χα. 2 Σεκυνδεν εινεν Σεγµενττεστ
δυρχη υνδ ωεχησελτ ανσχηλιε⇓ενδ βει ζυλσσιγεν Ελεκτροδενσιγναλ ιν διε
νορµαλε Με⇓ωερτανζειγε.

πΗ−Ελεκτροδε νιχητ ανγεστεχκτ
⇐βερπρφεν Σιε δασ Καβελ υνδ οβ διε πΗ−
Ελεκτροδε κορρεκτ ανγεστεχκτ ιστ.8.8.8.8

υνζυλσσιγεσ Εινγανγσσιγναλ
ζυλσσιγεσ Εινγανγσσιγναλ ιστ
βερσχηριττεν

⇐βερπρφεν Σιε οβ εινε πΗ−Ελεκτροδε
ανγεστεχκτ ιστ, φηρεν Σιε γγφ. εινε
Ωαρτυνγ δερ πΗ−Ελεκτροδε δυρχη, βζω.
Ταυσχηεν Σιε διε Ελεκτροδε αυσ


