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Dziękujemy za wybranie tego instrumentu od TFA. 
 
1. Przed użyciem tego produktu 
 
• Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. 
 
Informacje te pomogą Ci zapoznać się z nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, 
poznać ważne szczegóły dotyczące jego pierwszego użycia i obsługi oraz uzyskać porady w przypadku 
awarii. 
 
•  Przestrzeganie i przestrzeganie instrukcji w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i 
utracie ustawowych praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. 
• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych 
instrukcji. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne odczyty ani za 
wynikające z nich konsekwencje. 
• Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 
• Prosimy o zachowanie tej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości. 
 
2. Zawartość dostawy 
 
• Bezprzewodowy termometr basenowy (stacja bazowa) 
• Czujnik basenowy (30.3238.06) 
• Instrukcja użytkowania 
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3. Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego produktu w skrócie 
 
• Na basen i oczko wodne 
• Bezprzewodowa temperatura wody (868 MHz), zasięg do 100 m (pole otwarte) 
• Czujnik basenowy o głębokości pomiaru 110 mm 
• Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu 
• Wskazanie wartości maksymalnych i minimalnych z ręcznym lub automatycznym resetem 
• Zegar sterowany radiowo 
• Możliwość rozbudowy do 2 nadajników temperatury/wilgotności (nr art. 30.3239.02) do 
sterowania klimatem wewnętrznym (np. pokój dziecięcy, piwnica na wino) lub zewnętrznym 
(dostępny opcjonalnie) 
 
4. Dla twojego bezpieczeństwa 
 
• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej. Należy go 
używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. 
• Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione. 
 

 
Uwaga! 
Ryzyko zranienia: 
 
• Przechowuj te urządzenia i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
• Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie 
baterii może prowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i śmierci w ciągu dwóch godzin. Jeśli 
podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uchwycona w ciele, natychmiast 
poszukaj pomocy medycznej. 
• Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać na części i ładować. Ryzyko wybuchu! 
• Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym 
wyciekiem. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii razem ani baterii różnych typów. 
• Podczas obchodzenia się z nieszczelnymi bateriami należy nosić odporne na chemikalia rękawice 
ochronne i okulary ochronne. 
 

 
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu! 
 
• Nie narażaj urządzeń na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów. 
• Uwaga: Ostrożnie zamknij czujnik basenu, aby woda nie dostała się do urządzenia. 
• Chroń stację bazową przed wilgocią. 
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5. Elementy 
5.1 Stacja bazowa (odbiornik) 
A: Wyświetlacz (rys. 1): 
 
Wyświetlacz górny Wskazanie wartości wewnętrznych lub nadajnik 1 lub 2 (opcja) 
 
A 1: Czas 
A 2: Symbol odbioru DCF 
A 3: Wartości maksymalne i minimalne 
A 4: Temperatura i wilgotność 
A 5: Symbol wartości wewnętrznych, kanał 1 lub 2 
A 6: Symbol odbioru nadajnika 
A 7: Symbol koła dla automatycznie zmieniającego się kanału 
A 8: Symbol baterii dla nadajnika 2 (opcja) 
A 9: Symbol baterii nadajnika 1 (opcja) 
A 10: Symbol baterii dla stacji bazowej 
 
Wyświetlacz dolny Wskazanie czujnika basenu 
 
A 11: Symbol automatycznego resetowania wartości maksymalnych-minimalnych 
A 12: Maksymalna/minimalna temperatura wody 
A 13: Symbol baterii czujnika basenu 
A 14: Temperatura wody 
 
B: Przyciski (rys. 2): 
 
B 1: Przycisk SET/RCC (ustawień / RCC) 
B 2:+ Przycisk MAX/MIN 
B 3:– przycisk MODE (trybu) 
B 4:przycisk CHANNEL / SEARCH (kanału / wyszukiwania) 
 
C: Obudowa (rys. 2): 
 
C 1: Otwór do montażu na ścianie 
C 2: Komora baterii 
C 3: Podstawka (rozkładana) 
 
5.2 Czujnik basenowy (rys. 3+4): 
 
D 1: Symbol odbioru 
D 2: Temperatura wody 
D 3: Symbol baterii 
D 4: Oczko na sznurek 
D 5: Czujnik 
D 6: Osłona śruby 
D 7: Pojemnik na baterie 
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6. Rozpoczęcie pracy 
6.1 Wkładanie baterii 
 
• Umieść instrumenty na stole w odległości około 1,5 metra od siebie. Unikaj przebywania w pobliżu 
możliwych źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia elektroniczne i sprzęt radiowy. 
 
6.2 Instalacja stacji bazowej 
 
• Otwórz komorę baterii i włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z 
ilustracją. 
• Wszystkie segmenty zostaną przez chwilę wyświetlone. 
• Na górnym wyświetlaczu stacji bazowej pojawi się 0:00 oraz temperatura i wilgotność w 
pomieszczeniu. 
• „- -,-°C” miga na dolnym wyświetlaczu. 
• Stacja bazowa będzie skanować przez 3 minuty wartości zewnętrzne. W tym czasie możesz 
zainstalować czujnik basenu. 
• Ponownie zamknij komorę baterii. 
 
6.3 Montaż czujnika basenu 
 
• Obróć pokrywę śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
• Ostrożnie wyciągnij pojemnik na baterie z korpusu i włóż 2 baterie AA1,5 V zachowując prawidłową 
biegunowość. 
• Wszystkie segmenty zostaną przez chwilę wyświetlone. 
• Na wyświetlaczu czujnika basenu pojawia się temperatura w °C. 
• Wsunąć pojemnik na baterie z powrotem do obudowy. 
• Ostrożnie zamknij pokrywę. 
• Zwróć uwagę na pierścień uszczelniający. 
 
6.4 Odbiór wartości zewnętrznych 
 
• Po włożeniu baterii wartości pomiarowe czujnika basenu zostaną przesłane do stacji bazowej. 
• Jeśli odbiór przebiegnie pomyślnie, na dolnym wyświetlaczu stacji bazowej pojawi się temperatura 
wody z wartościami maksymalnymi i minimalnymi. 
• Jeśli odbiór wartości zewnętrznych nie powiedzie się, na wyświetlaczu stacji bazowej pozostanie „- -
,-°C”. Sprawdź baterie i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń. 
• Gdy tylko stacja bazowa odbierze czas sterowany radiowo, można rozpocząć ręczną inicjalizację 
nadajnika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk KANAŁ/SZUKAJ przez trzy sekundy, podczas gdy wartości 
wewnętrzne „in” są wyświetlane na górnym wyświetlaczu. Na dolnym wyświetlaczu miga „- -, -°C”. 
Stacja bazowa przeskanuje wartości zewnętrzne. 
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6.5 Odbiór czasu sterowany radiowo 
 
• Po odebraniu wartości zewnętrznych, zegar będzie teraz skanował sygnał częstotliwości DCF, a 
symbol DCF miga na wyświetlaczu. Gdy kod czasu zostanie pomyślnie odebrany po 2-10 minutach, 
wyświetlony zostanie czas sterowany radiowo i symbol DCF stale na wyświetlaczu. 
• Odbiór DCF odbywa się zawsze o godzinie 1:00 i 2:00 rano. Jeśli odbiór nie zostanie pomyślnie 
odebrany o godzinie 3:00, kolejne próby zostaną podjęte o godzinie 4:00 i 5:00. 
• Odbiór DCF można również włączyć ręcznie. 
• Naciśnij przycisk SET/RCC. Symbol odbioru DCF miga. 
• Przerwij odbiór, ponownie naciskając przycisk SET/RCC. Symbol odbioru DCF zniknie. 
• Istnieją trzy różne stany odbioru: 
 

 
 
miga – odbiór aktywny 
świeci się na stałe  – odbiór jest bardzo dobry 
Brak symbolu – brak odbioru/czas został ustawiony ręcznie 
 
• Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości transmisji itp.), czas 
można ustawić ręcznie. Symbol DCFreception zniknie, a zegar będzie wtedy działał jak zwykły zegar 
kwarcowy (patrz: Ustawienia ręczne). 
 
6.6 Uwaga dotycząca czasu sterowanego radiowo 
 
Podstawą czasu dla czasu sterowanego radiowo jest cezowy zegar atomowy obsługiwany przez 
Physikalisch Technische Bundesanstalt z siedzibą w Brunszwiku (Brunszwik), Niemcy. Odchylenie 
czasowe wynosi mniej niż jedną sekundę na milion lat. Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen 
koło Frankfurtu za pośrednictwem sygnału częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) i ma zasięg około 1500 
km. Twój radiobudzik odbiera sygnał, konwertuje go i zawsze pokazuje dokładną godzinę. Ustawienie 
czasu letniego/zimowego jest automatyczne. Jakość odbioru zależy głównie od położenia 
geograficznego. Zwykle nie powinno być problemów z odbiorem w promieniu 1500 km wokół 
Frankfurtu. 
 
Dlatego zwróć uwagę na następujące kroki: 
 
• Zalecana odległość od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak ekrany komputerowe lub telewizory, 
wynosi co najmniej 1,5 - 2 metry. 
• W ścianach betonowych (zbrojonych stalą), takich jak piwnice, odbierany sygnał jest naturalnie 
osłabiony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie blisko okna, aby poprawić odbiór. 
• W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe iw większości przypadków odbiór jest 
możliwy. Pojedynczy odbiór dzienny wystarcza, aby utrzymać odchylenie dokładności poniżej 1 
sekundy. 
 
7. Działanie 
 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk + MAX/MINor – MODE w trybie ustawień dla szybkiego trybu. 
• Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez kilka sekund nie zostanie naciśnięty 
żaden przycisk. 
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7.1 Ustawienia ręczne 
 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET/RCC w trybie normalnym przez trzy sekundy, aby przejść do 
trybu ustawień. 
• Cyfra godziny będzie migać. Naciśnij przycisk + MAX/MIN lub – MODE, aby ustawić godziny. 
• Potwierdź przyciskiem SET/RCC. 
• Ustaw minuty w ten sam sposób. 
• Naciśnij ponownie przycisk SET/RCC, aby dokonać ustawień w następującej kolejności: możliwość 
automatycznego resetowania wartości maksymalnych i minimalnych (AUTO OFF - domyślna) oraz 
jednostki temperatury °C lub °F (°C - domyślna). Naciśnij przycisk + MAX/MINor - MODE, aby 
wyregulować. 
• Potwierdź przyciskiem SET/RCC. 
• Ręcznie ustawiony czas jest nadpisywany po pomyślnym odebraniu sygnału czasu DCF. 
 
7.1.1 Automatyczne resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych 
 
• W trybie ustawień można aktywować lub dezaktywować automatyczne resetowanie wartości 
maksymalnych i minimalnych. 

• Na wyświetlaczu pojawia się AUTO  i zacznie migać OFF (wyłączone). 
• Naciśnij przycisk + MAX/MIN lub – MODE, aby włączyć (ON) (włączyć)  lub wyłączyć (OFF) 
automatyczne resetowanie. 
• Jeśli automatyczne resetowanie jest aktywne, na wyświetlaczu pojawia się AUTO. 
• Wszystkie wartości maksymalne i minimalne zostaną automatycznie zresetowane o północy o 
godzinie 0:00. 
 
7.2 Funkcja maksymalna/minimalna 
7.2.1 Wskazanie maksymalnych i minimalnych wartości wewnętrznych 
 
• Naciśnij przycisk + MAX/MIN, gdy na górnym wyświetlaczu pojawią się wartości wewnętrzne. 
• Na górnym wyświetlaczu pojawi się MAX. 
• Teraz możesz uzyskać najwyższą wartość temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 
• Ponownie naciśnij przycisk + MAX/MIN. 
• Na wyświetlaczu pojawia się MIN. 
• Teraz można uzyskać najniższą wartość temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 
• Ponownie naciśnij przycisk + MAX/MIN, aby powrócić do normalnego trybu. 
 
7.2.2 Wskazanie maksymalnych i minimalnych wartości temperatury basenu 
 
• Maksymalne i minimalne wartości temperatury basenu są stale wyświetlane na dolnym 
wyświetlaczu. 
 
7.2.3 Resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych 
 
A) Automatyczne resetowanie 
 
• Pod warunkiem, że w trybie ustawień aktywowany jest automatyczny reset (ON). Na wyświetlaczu 
pojawi się AUTO. 
• Wszystkie wartości maksymalne i minimalne zostaną automatycznie zresetowane o północy o 
godzinie 0:00. 



                                                                                                                               

Strona 10 z 15 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

• Ręczny reset nie jest możliwy. 
 
B) Reset ręczny 
 
• Pod warunkiem, że w trybie ustawień automatyczne resetowanie jest wyłączone (OFF). 
• Wartości maksymalne i minimalne w pomieszczeniu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk – MODE, gdy 
wyświetlane są najwyższe lub najniższe wartości. Wartości zostaną usunięte i przywrócone do 
aktualnego stanu. 
• Maksymalne i minimalne wartości temperatury basenu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk – MODE w 
trybie normalnym. Wartości zostaną usunięte i zresetowane do aktualnego stanu. 
 
 
8. Pozycjonowanie i mocowanie stacji bazowej i czujnika basenu 
 
• Stację bazową można umieścić na dowolnej płaskiej powierzchni ze składaną nogą lub zamontować 
na ścianie w wybranym miejscu z otworem montażowym znajdującym się z tyłu urządzenia. Upewnij 
się, że nie znajdujesz się w pobliżu źródeł zakłóceń, takich jak ekrany komputerowe, telewizory lub 
solidne metalowe przedmioty. 
• Czujnik basenu pływa na powierzchni wody i mierzy temperaturę na głębokości około 110 mm. 
Czujnik basenu można przymocować za pomocą sznurka. Przeciągnij linkę przez otwór. 
• Po wybraniu żądanej lokalizacji sprawdź, czy transmisja z czujnika basenu do stacji bazowej jest 
możliwa (zasięg transmisji do 100m w terenie otwartym). W ścianach litych, zwłaszcza z częściami 
metalowymi, zasięg transmisji może być znacznie zmniejszony. 
• W razie potrzeby wybierz inną pozycję stacji bazowej. 
 
9. Dodatkowe nadajniki (nr art.: 30.3239.02) dostępne opcjonalnie 
 
• Oprócz nadajnika basenowego, stacja bazowa może odbierać 2 dodatkowe nadajniki do sterowania 
klimatem w pomieszczeniu (np. pokój dziecięcy, piwnica na wino itp.) lub na zewnątrz 
 
9.1 Elementy nadajnika (rys. 5): 
 
E 1: temperatura lub wilgotność 
E 2: symbol transmisji 
E 3: lampka sygnalizacyjna transmisji 
E 4: Komora baterii 
E 5: przycisk °F/°C 
E 6: 1 2 przełącznik do wyboru kanału 
E 7: przycisk TX 
E 8: symbol baterii 
E 9: numer kanału 
E 10: Otwór do montażu na ścianie 
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9.2 Instalacja opcjonalnych nadajników 
 
1. Otwórz komorę baterii nadajnika. 
2. Wybierz kanał 1 za pomocą przełącznika. 
3. Włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V zgodnie z ilustracją. Na wyświetlaczu pojawia się kolejno 
zmierzona temperatura i wilgotność oraz numer kanału1. 
4. Ponownie zamknij komorę baterii. 
 
• Jeśli chcesz podłączyć inny kanał, powtórz kroki 1-4 dla kanału nr 2. 
 
9.3 Odbiór nadajników w stacji bazowej 
 
• Jeśli odbiór się powiódł, na wyświetlaczu stacji bazowej obok odpowiedniego numeru kanału 
pojawi się temperatura zewnętrzna i wilgotność. 
• Można również ręcznie rozpocząć wyszukiwanie nadajnika. Wybierz przyciskiem CHANNEL/SEARCH 
odpowiedni kanał i naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL/SEARCH przez trzy sekundy. Naciśnij 
przycisk TX w komorze baterii nadajnika. Symbol odbioru nadajnika miga, a stacja bazowa zeskanuje 
wartości zewnętrzne. 
• Naciśnij przycisk CHANNEL/SEARCH na stacji bazowej, aby kolejno wyświetlać żądane nadajniki. Na 
wyświetlaczu pojawiają się wartości wewnętrzne lub wybrany przetwornik. 
• Naciśnij ponownie przycisk CHANNEL/SEARCH po ostatnim zarejestrowanym kanale, a pojawi się 
symbol kółka. Na górnym wyświetlaczu kolejno wyświetlane są wartości czujnika wewnętrznego i 
zainstalowanych przetworników. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk 
CHANNEL/SEARCH. 
• Za pomocą przycisku + MAX/MIN możesz przywołać najwyższe i najniższe wartości temperatury i 
wilgotności dla aktualnie wybranego kanału (in,1, 2) (patrz 7.2.1). 
 
9.4 Pozycjonowanie i mocowanie opcjonalnych nadajników 
 
• Nadajnik można zamontować na ścianie (otwór montażowy z tyłu). W przypadku umieszczenia 
nadajnika na zewnątrz wybierz zacienione i suche miejsce na nadajnik. Bezpośrednie światło 
słoneczne może powodować nieprawidłowe pomiary, a ciągła wilgotność niepotrzebnie uszkadza 
elementy elektroniczne. 
 
10. Pielęgnacja i konserwacja 
 
• Czyścić urządzenia miękką wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników ani środków do 
szorowania. 
• Wyjmij baterie, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas. 
• Przechowuj urządzenia w suchym miejscu. 
 
10.1 Wymiana baterii 
 
• Wymień baterie w stacji bazowej, gdy na górnym wyświetlaczu pojawi się symbol baterii „w”. 
• Wymień baterie czujnika basenu, gdy symbol baterii pojawi się na dolnym wyświetlaczu obok 
temperatury basenu lub na wyświetlaczu czujnika basenu. 
• Wymień baterie w odpowiednim nadajniku, gdy symbol baterii „1” lub „2” pojawi się na górnym 
wyświetlaczu lub na wyświetlaczu czujnika. 
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• Uwaga: Po wymianie baterii należy przywrócić kontakt między nadajnikiem a stacją bazową – 
dlatego zawsze wkładaj nowe baterie do wszystkich urządzeń lub rozpocznij ręczne wyszukiwanie 
nadajnika. 
 
11. Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Brak wskazania na stacji bazowej/nadajniku ➜ Upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowe 

➜Wymień baterie 

Brak odbioru sygnału DCF ➜ Rozpocznij skanowanie za pomocą przycisku 
SET/RCC 

➜ Poczekaj na odbiór próby w nocy 

➜ Wybierz inne miejsce na stację bazową 

➜ Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń 

➜ Uruchom ponownie stację bazową zgodnie z 
instrukcją 

➜Ustaw zegar ręcznie 

Brak odbioru czujnika basenu wyświetlacz 
pokazuje „---„ 

➜ Nie zainstalowano czujnika basenu 

➜ Sprawdź baterie czujnika basenowego (nie 
używaj akumulatorów!) 

➜ Rozpocznij ręczne wyszukiwanie czujnika 
basenu: naciśnij i przytrzymaj przycisk 
CHANNEL/SEARCH na stacji bazowej (gdy 
wyświetlane są wartości wewnętrzne) 

➜ Uruchom ponownie czujnik basenu i stację 
bazową zgodnie z instrukcją 

➜ Wybierz inne miejsce na stację bazową 

➜ Zmniejsz odległość między czujnikiem basenu 
a stacją bazową 

➜ Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń 

Brak odbioru nadajnika wyświetlacz pokazuje „---
„ 

➜ Nie zainstalowano nadajnika 

➜ Sprawdź baterie nadajnika (nie używaj 
akumulatorów!) 

➜ Rozpocznij wyszukiwanie ręczne: Naciśnij 
przycisk CHANNEL/SEARCH na stacji bazowej 
przez trzy sekundy (gdy wyświetlane są wartości 
dla kanału 1 lub 2), a następnie naciśnij przycisk 
TX w komorze baterii nadajnika 

➜ Zrestartuj nadajnik i stację bazową zgodnie z 
instrukcją 

➜ Wybierz inne miejsce na nadajnik i/lub stację 
bazową 

➜ Zmniejsz odległość między nadajnikiem a 
stacją bazową 

➜ Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń 

Nieprawidłowe wskazanie ➜Wymień baterie 

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono 
produkt. 
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12.Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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13. Specyfikacje 

Stacja bazowa 

 

Zakres pomiarowy Temperatura w pomieszczeniu…………………………………....0.....+50°C (32...122 °F) 

Podziałka……………….………………………………………………………………………………………………………….....0,1°C 

Dokładność ................................................................................................................................±1°C 

 

Zakres pomiarowy  

Wilgotność…………………………………………………………………………………………………………….......10...99% RH 

Podziałka………………………………………………………………………………………. ...... 1% wilgotności względnej 

 

Dokładność.............................................................................................±5%rH (@25°C, 30...80%RH) 

Pobór mocy……………………………………………………………………......Baterie 2 x AA 1,5 V (brak w zestawie) 

Wymiary………………………………………………………………………………………………………....90 x 30 (50) x 85 mm 

Waga…………………………………………………………………………………………………………......98 g (tylko urządzenie) 

 

Czujnik basenu (30.3238.06) 

 

Zakres pomiarowy Temperatura………………………………………………………………………...0...+60°C (32...140°F) 

Podziałka………………………………………………………………………………………………………………………………….....0,1°C 

Dokładność.....................................................................................................................±1°C (0...+50°C) 

Głębokość pomiaru …………………………………….……………………………………………………………………......110 mm 

Zasięg max……………………………………….…………………………………………………………........100 m (pole otwarte) 

Częstotliwość transmisji .............................................................................................................868 MHz 

Maksymalna moc częstotliwości radiowej ..................................................................................< 25mW 

Pobór mocy...................................................................................Baterie 2 x AA 1,5 V (brak w zestawie) 

Wymiary……………………………………………………………………………………………………………......97 x 105 x 168 mm 

Waga...................................................................................................................174 g (tylko urządzenie) 
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Dodatkowy nadajnik 30.3239.02 (brak w zestawie) 

 

Zakres pomiarowy Temperatura………………………………………………………………..-40...+60°C (-40...+140°F) 

Rozdzielczość ................................................................................. 1°C nadajnik, 0.1°C stacja bazowa 

Dokładność..................................................................................................................±1°C (0...+50°C) 

 

Zakres pomiarowy Wilgotność ..........................................................................................10...99%RH 

Rozdzielczość ……………………………………………………………………………………..... 1% wilgotności względnej 

Dokładność……………………………………………………………………………………......±5%RH (@25°C, 20...90%RH) 

 

Zasięg max…………………………………………………………………………………………………....100 m (pole otwarte) 

Częstotliwość transmisji ........................................................................................................868 MHz 

Maksymalna moc częstotliwości radiowej .............................................................................<25mW 

Pobór mocy……………………………………………………………………......Baterie 2 x AA 1,5 V (brak w zestawie) 

Wymiary...................................................................................................................51 x 20 x 146 mm 

Waga................................................................................................................60 g (tylko urządzenie) 
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