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Simboluri pe ecran 

 
1) Ecranul principal 

1.1) °C/°F 
1.2) Termoelement tip T/C 
1.3) Temperatura T1 sau T2 

 

2) Ecran secundar 
2.1) °C/°F 
2.2) Termoelement tip T/C 
2.3) Temperatura T1 sau T2 

 

3) Al treilea ecran 
3.1) °C/°F 
3.2) Ora sau data 
3.2) Diferenţa T1 - T2 

 

4) Valori măsurate MIN/MAX 

5) Modul relativ 

6) Valori limită Hi/Lo modul comparaţie 

7) Modul SAVE/LOG şi READ (date) 

8) Modul comutare 

9) Simbol baterie descărcată 

10) Decuplare automată 

11) Ecran principal modul HOLD 

12) Modul wireless (TMD-55W) 

13) Modul comunicare 

14) Modul setup  

 
 
SIMBOLURI 

Atenţie! Citiţi instrucţiunile din acest manual. 

Corespunzător cu normele EU. 

Testat. Corespunzător cu standardele FCC. 

Produsul uzat nu se aruncă împreună cu gunoiul menajer.  

 
Instrucţiuni de atenţionare şi avertizare 

Pentru a evita şocul electric nu folosiţi acest aparat de măsură dacă tensiunea la suprafaţa de măsurat depăşeşte 24 
V curent continuu sau alternativ.  
Pentru a evita incendiile sau daunele evitaţi măsurarea temperaturii în cuptoarele cu microunde. 
Nu îndoiţi în mod repetat cablurile termoelementelor, căci se pot rupe. Evitaţi îndoirea cablurilor măsurători, în 
special în zona conexiunilor. 

 
FCC (Federal Communications Commission) 
Aparatele (TMD-55W) îndeplinesc cerinţele incluse în directivei FCC, partea 15. 
 

Aparatul are voie să funcţioneze dacă respectă următoarele condiţii: 
1. nu produce interferenţe 
2. acceptă orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţele care ar putea influenţa negativ funcţionarea.  

 
Observaţie 
Echipamentul (TMD-55W) a fost testat şi s-a dovedit că respectă valorile limită pentru un aparat digital clasa B, conform 
directivei FCC, partea 15. Aceste valori limită sunt concepute pentru protecţie. Echipamentul generează şi foloseşte frecvenţe 
wireless şi poate emite wireless; dacă echipamentul nu este instalat corect conform instrucţiunilor, comunicarea wireless poate 
fi distorsionată. Nu se poate oferi însă nicio garanţie cum că instalarea corectă a echipamentului ar exclude total interferenţele, 
dacă aparatul determină distorsiuni ale recepţiei radio şi TV, ceea ce poate fi observat prin pornirea şi oprirea echipamentului. 
Distorsiunile pot fi eliminate folosind una sau mai multe dintre măsurile enumerate mai jos: 

- Reorientaţi antena de recepţie. Creşteţi distanţa dintre echipament şi receptor. 
- Conectaţi echipamentul la o priză ce face parte dintr-un alt circuit electric decât cel al receptorului conectat. 
- Cereţi ajutorul unui specialist radio/TV.  
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Pentru a nu depăşi valorile limită de emisie folosiţi cabluri ecranate.  
Modificarea sau reconfigurarea echipamentului, fără aprobarea producătorului, poate avea drept rezultat pierderea dreptului 
de utilizare pentru acest echipament.  
 
Instrucţiuni privind transmisia wireless 
Distanţa minimă dintre receptorul wireless şi aparatul de măsură este de 40 cm, iar distanţa dintre aparatele de măsură este de 
min. 30 cm.  
 
 
DESPACHETAREA COLETULUI 
Coletul include următoarele părţi componente: 

1 aparat de măsură 

1 manual de utilizare 

1 cablu USB (TMD-56) 

1 software CD-ROM (TMD-56/TMD-55W) 

4 baterii LR3/AAA 

2 termoelemente tip K 

1 cutie albă 
 

Verificaţi dacă coletul include toate aceste părţi componente. Verificaţi integralitatea fizică a fiecărei componente în parte.  
 
INTRODUCERE 
Aparatul de măsură este un termometru digital portabil, ce foloseşte termoelemente externe tip K, J, R, S, T, E şi N. 
Termoelementele îndeplinesc cerinţele N.I.S.T. – ITS 90 Temperaturi de referinţă standard/tabele cu tensiuni. Termometrul este 
echipat cu o intrare dublă pentru termoelemente şi offset T/C reglabil. 
 
Caracteristici 
TMD-55 şi TMD-55W 

• Transfer wireless dual (numai TMD-55W) 
• Intrare dublă 
• Precizie de bază: 0,05% 
• Măsurarea temperaturii 2 canale: T1, T2 pentru diferite termoelemente 
• Ecran cu 3 tipuri de afişare şi iluminare de fundal reglabilă:  

Afişarea principală pentru T1, T2 
Afişarea secundară pentru T1, T2 
Afişarea terţiară pentru T1-T2, TIME. 
Funcția înregistrare date datalogger 

• Capacitate înregistrare date  
Memorie date: 128 probe cu ora 
Înregistrare date: 16 seturi, capacitate max. date 1024; citirea simplă a datelor folosind tasta înainte şi înapoi de pe 
aparatul de măsură 

• Ajustare T/C-offset 
• Funcţii: REC, MAX, MIN, MAX-MIN, AVG, REL, HOLD 
• T1, T2, T1-T2, ora şi număr stocare. 
• Rezoluţie 0,1 °C / 1 °C, 0,1 °F / 1 °F 
• Semnal acustic de avertizare cu setare HI/LO 
• TIME, interval înregistrări, setare timp APO 
• Ceas cu calendar 
• Funcţia decuplare automată (APO) poate fi selecţionată  

 
TMD-56 

• Conexiunea USB – interfaţă utilizator 
• Adaptor curent continuu 12 V 
• Precizie de bază: 0,05% 
• Intrare dublă cu termoelemente tip K/J/E/T/R/S/N 
• Ecran cu 3 tipuri de afişare şi iluminare de fundal reglabilă 
• Ceas şi calendar 
• Capacitate înregistrare date: memorie date: 256 probe cu ora; înregistrare date: 16 seturi, capacitate max. 16.000 

date; citirea simplă a datelor cu tasta înainte/înapoi.  
• Decuplarea automată (APO) poate fi selectată 
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• Semnal acustic de avertizare cu setare HI/LO 
• Funcţii MAX/MIN/AVG/REL/HOLD 
• Afişare principală pentru T1/T2 
• Afişare secundară pentru T1/T2 
• Afişare terţiară pentru T1-T2, cu ceas şi calendar 

 
Variante de modele 
Model   Memorie  Wireless  USB  DC IN 
TMD-55    memorie 128,        X    X      X 

înregistrare 1024         
 

TMD-56   memorie 256,        X    V      V 
înregistrare 16.000 

TMD-55W  memorie 128,        V    X      X 
înregistrare 1024 

 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Moduri de funcţionare 
Există 3 moduri de funcţionare: normal, comutare şi setup. 
 
Modul normal de funcţionare 
Acesta este modul standard de funcţionare. Funcţiile modului normal sunt imprimate în alb deasupra tastelor individuale. 
 
Modul comutare 
Funcţiile acestui mod sunt imprimate în alb pe tastele individuale. În modul normal de funcţionare apăsaţi tasta SHIFT pentru a 
trece în modul comutare. În dreapta jos pe ecran apare Shift pentru a indica modul comutare. Pentru a reveni la modul normal 
apăsaţi din nou tasta SHIFT. 
 
Modul setup 
În modul normal de funcţionare apăsaţi tasta SET pentru a trece în acest mod. În partea stângă a ecranului apare SET. Pentru a 
vă reîntoarce în modul normal apăsaţi din nou tasta SET. 
 
Modul wireless (TDM-55 W) 
Apăsaţi tasta  mai mult de 2 sec pentru a activa funcţia wireless. Pentru dezactivarea funcţiei apăsaţi din nou tasta  mai mult 
de 2 sec. Modul wireless se dezactivează dacă timp de mai mult de 2 min. nu este recepţionat niciun semnal wireless.  
Pentru a seta SET CH/ID la 00,00 apăsaţi tasta T1-T2 şi tasta on/off  mai mult de 6 sec., în timp ce aparatul de măsură este 
oprit. Aparatul setează canalul şi ID la 00,00 (stare). Afişarea secundară indică 00, ceea ce înseamnă că ID şi canalul au fost 
setate la 00.  
 
Test canal şi ID aparat de măsură 
Cu aparatul de măsură oprit apăsaţi tasta  şi tasta on/off  timp de 5 sec. Afişarea principală indică numărul canalului, iar 
afişarea secundară numărul ID. 
 
Modul normal 
Funcţiile următoare sunt folosite numai în modul normal de funcţionare.  
 
Tasta on/off  
Această tastă porneşte, respectiv opreşte termometrul. După activarea modului REC funcţia oprire este dezactivată.  
 
Tasta LIMITS (numai afişarea principală) 
Funcţia valoare limită avertizează utilizatorul atunci când în timpul unei măsurători este depăşită o anumită valoare limită. 
Pentru a stabili valorile limită folosiţi funcţia valoare limită din modul setup. Pentru a activa funcţia valoare limită apăsaţi tasta 
LIMITS; pe ecran apare LIMIT. 
Atunci când valoarea prezentă în afişarea principală depăşeşte valoarea limită HI, pe ecran apare HI, iar termometrul redă un 
semnal acustic pulsatil. Atunci când valoarea prezentă în afişarea principală depăşeşte valoarea limită LO pe ecran apare LO, iar 
termometrul redă un semnal acustic continuu. Pentru a ieşi din funcţia valoare limită apăsaţi tasta LIMITS.  
 
Tasta  
Funcţia iluminare de fundal este controlată de tasta . Tasta activează, respectiv dezactivează iluminarea de fundal a ecranului 
LCD. După activare iluminarea de fundal se opreşte automat.  
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Tasta SAVE/READ 
Funcţia READ se foloseşte împreună cu funcţia SAVE în modul comutare; ea este folosită pentru a citi datele stocate. Funcţia 
SAVE poate fi activată în modul comutare. Pentru a citi datele stocate apăsaţi tasta SAVE/READ; pe ecran apare READ. Pentru a 
naviga prin tabelul cu datele stocate apăsaţi tasta SECOND până ce în afişarea secundară apare #. În tabelul cu datele stocate se 
afişează poziţia pointer-ului. Pentru a naviga prin datele stocate folosiţi tastele săgeată. Apăsaţi săgeţile mai mici  sau  
pentru a naviga printre nivelele individuale ale datelor. Apăsaţi săgeţile mai mari  sau pentru a naviga printre date din 10 în 
10. Tasta ESC dezactivează funcţia READ. 
 
Tasta LOG/READ 
READ funcţionează împreună cu funcţia înregistrare. Ea este folosită pentru a citi datele înregistrate. Funcţia înregistrare poate fi 
activată în modul comutare. Apăsaţi tasta LOG/READ pentru a activa funcţia READ. Pe ecran apare READ. Apăsaţi tasta SECOND 
pentru a afişa ciclic următoarele: T1, T2, GRP şi #. T1 şi T2: indică datele stocate T1, respectiv T2. GRP: indică numărul actual de 
grupuri. #: indică poziţia actuală a pointer-ului în cadrul grupului selectat. Folosiţi tastele săgeată pentru a naviga printre date şi 
grupuri. Folosiţi săgeţile mai mari  sau   pentru a naviga printre date şi grupuri din 10 în 10. Pentru a naviga în tabelul cu 
datele înregistrate şi grupuri apăsaţi tasta SECOND, până ce în afişarea secundară apare GRP. Apoi selectaţi grupurile folosind 
tastele săgeată. Apăsaţi din nou tasta SECOND până ce pe ecran apare simbolul #. În cadrul grupului selectat apare poziţia 
pointer-ului. Folosiţi săgeţile pentru a naviga printre date. Tasta ESC dezactivează funcţia READ.  
 
Modul HOLD (numai afişarea principală) 
După ce aţi selectat acest mod termometrul opreşte orice altă măsurătoare şi menţine pe ecran valorile măsurate actual. Pentru 
a activa modul HOLD apăsaţi tasta HOLD; pe ecran apare HOLD. Dezactivarea modului se obţine prin reapăsarea tastei HOLD. 
După aceea aparatul reia măsurătorile.  
 
Modul înregistrare MAX/MIN cu funcţia timp (numai afişarea principală) 
Funcţia MAX/MIN înregistrează valoarea cea mai mare şi cea mai mică şi calculează valoarea medie, precum şi diferenţa dintre 
MAX şi MIN. Apăsaţi tasta MAX/MIN pentru a activa modul MAX/MIN. Aparatul redă un semnal acustic atunci când 
înregistrează o nouă valoare MIN sau MAX. Apăsaţi din nou tasta MAX/MIN pentru a afişa ciclic valorile măsurate actual: MAX: 
cea mai mare valoare măsurată. MIN: cea mai mică valoare măsurată. MAX-MIN: diferenţa dintre cea mai mare şi cea mai mică 
valoare măsurată. AVG: valoarea medie a măsurătorilor. Acest mod funcţionează împreună cu funcţia HOLD; dacă apăsaţi tasta 
HOLD opriţi înregistrarea şi măsurătorile (valorile deja înregistrate nu vor fi şterse). Apăsaţi din nou tasta HOLD pentru a 
continua înregistrarea datelor şi măsurătorile. Pentru a evita pierderea accidentală a datelor MAX, MIN şi AVG puteţi dezactiva 
funcţia MAX/MIN apăsând tasta MAX/MIN cel puţin 2 sec. Cu această ocazie sunt dezactivate şi funcţia decuplare automată 
(APO), precum şi tastele on/off, °C/°F, REL, SET, HI/LO LIMITS, TYPE, T1/T2. 
 
Tasta T1/T2 (afişarea principală) 
Tasta T1/T2 selectează intrarea pentru afişarea principală, termoelementul T1 sau termoelementul T2. Apăsaţi tasta T1/T2 
pentru a comuta între două intrări. După pornirea aparatului afişarea corespunde ultimelor setări folosite.  
 
Tasta T1/T2 (afişarea secundară) 
Tasta T1/T2 selectează intrarea pentru afişarea secundară, termoelementul T1 sau termoelementul T2. Apăsaţi tasta T1/T2 
pentru a comuta între două intrări. După pornirea aparatului afişarea corespunde ultimelor setări folosite.  
 
TIME/T1-T2 (afişarea terţiară) 
Tasta T1-T2 selectează ora sistemului şi data, respectiv diferenţa dintre două termoelemente (T1-T2) pentru afişarea terţiară. 
Apăsaţi tasta T1-T2 pentru a modifica opţiunea de afişare. După pornirea aparatului afişarea corespunde ultimelor setări folosite.  
 
Modul comutare 
Funcţiile următoare nu pot fi folosite decât în modul comutare. 
 
Tasta °C/°F 
Apăsaţi această tastă pentru a selecta scala de temperatură: valorile măsurate pot fi afişate în grade Celsius sau grade 
Fahrenheit. După pornirea aparatului scala de temperatură corespunde ultimei setări folosite.  
 
Tasta SAVE (excepţie: TMD-56) 
Funcţia SAVE stochează datele T1/T2 într-o memorie. Apăsaţi tasta SAVE pentru a stoca datele actuale. Pe ecran apare SAVE 
pentru a indica că datele au fost stocate. Memoria integrată poate stoca 128 de intrări de date. Datele pot fi citite în modul 
normal de funcţionare folosind funcţia READ.  
 
Tasta SAVE (TMD-56) 
Funcţia SAVE stochează datele T1/T2 într-o memorie. Apăsaţi tasta SAVE pentru a stoca datele actuale. Pe ecran apare SAVE 
pentru a indica că datele au fost stocate. Memoria integrată poate stoca 256 de intrări de date. Datele pot fi citite în modul 
normal de funcţionare folosind funcţia READ.  
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Tasta LOG (excepţie: TMD-56) 
Funcţia înregistrează datele continuu conform unui interval de timp specificat. Intervalul de timp este stabilit cu ajutorul funcţiei 
Interval de timp- Setup (INVT) din modul setup. Apăsaţi tasta LOG pentru a activa funcţia înregistrare. Pe ecranul LCD apar 
simbolurile LOG şi MEM. Există 16 grupuri folosite pentru stocarea înregistrărilor live; fiecare grup dispune de 64 de poziţii de 
stocare date. Dacă şedinţa actuală de înregistrare a datelor depăşeşte 64 de intrări de date, funcţia înregistrare foloseşte 
automat următorul grup pentru stocarea datelor. În cadrul unei şedinţe de înregistrare puteţi stoca maxim 1024 date. Apăsaţi 
din nou tasta LOG pentru a încheia funcţia înregistrare.  
 
Tasta LOG (TMD-56) 
Funcţia înregistrează datele continuu conform unui interval de timp specificat. Intervalul de timp este stabilit cu ajutorul funcţiei 
Interval de timp- Setup (INVT) în modul setup. Apăsaţi tasta LOG pentru a activa funcţia înregistrare. Pe ecranul LCD apar 
simbolurile LOG şi MEM. Există 16 grupuri folosite pentru stocarea înregistrărilor live; fiecare grup dispune de 64 de poziţii de 
stocare date. Într-o şedinţă de înregistrare puteţi stoca maxim 16.000 de intrări de date. Apăsaţi din nou tasta LOG pentru a 
încheia funcţia înregistrare.  
 
Tasta CLR? 
Funcţia CLR? şterge toate datele stocate şi toate datele înregistrate în memorie. Dacă apăsaţi tasta CLR pe ecran apare MEM, iar 
simbolul CLR clipeşte în dreapta sus pe ecran. Dacă apăsaţi tasta ENTER ştergeţi toate datele stocate şi înregistrate. Apăsaţi tasta 
ESC pentru a dezactiva funcţia, fără a şterge datele.  
 
Tasta REL (afişarea principală) 
Funcţia REL poate fi utilizată pentru a compara valoarea de referinţă stocată cu alte valori măsurate. Apăsaţi tasta REL pentru a 
stoca măsurătoarea actuală drept valoare de referinţă. În dreapta pe ecran apare REL. Următoarea măsurătoare indică valoarea 
actuală comparativ cu valoarea de referinţă. Apăsaţi din nou tasta REL pentru a şterge valoarea de referinţă şi a dezactiva funcţia 
valoare relativă.  
 
Tasta APO 
Apăsaţi tasta APO pentru a activa, respectiv dezactiva decuplarea automată. După activarea acestei funcţii sus în stânga pe 
ecran apare APO. Cu funcţia APO activată termometrul se dezactivează automat dacă nu apăsaţi nicio tastă o perioadă de timp 
ce este mai lungă decât intervalul de timp setat (valoarea standard pentru APO este 5 min.). Apăsaţi tasta on/off pentru a 
continua funcţionarea.  
 
Tasta TYPE (afişarea principală) 
Apăsaţi această tastă pentru a modifica tipul termoelementului (K/J/T/E/R/S/N) în afişarea principală. Atunci când intrările sunt 
similare în afişarea principală şi cea secundară, apăsarea acestei taste are drept rezultat modificarea tipului de termoelement 
pentru ambele ecrane.  
 
Tasta TYPE (afişarea secundară) 
Apăsaţi această tastă pentru a modifica tipul termoelementului (K/J/T/E/R/S/N) în afişarea secundară. Atunci când intrările sunt 
similare în afişarea principală şi cea secundară, apăsarea acestei taste are drept rezultat modificarea tipului de termoelement 
pentru ambele ecrane.  
 
Modul setup 
Funcţiile următoare pot fi folosite numai în modul setup.  
 
Tasta LIMITS (setarea valorii limită HI/LO) 
Apăsaţi tasta LIMITS pentru a activa funcţia setare valori limită HI/LO. Pe ecran clipesc simbolurile LIMIT şi HI împreună cu 
valoarea limită HI. Introduceţi noua valoare limită HI cu ajutorul tastelor cu cifre imprimate în alb. Rezoluţia pentru setarea 
valorii limită HI/LO este 1. Pentru a introduce valori negative folosiţi tasta „-„ (aceeaşi tastă ca şi ESC). Apăsaţi tasta ENTER 
pentru a confirma noua valoare limită. După aceea vi se cere să introduceţi o nouă valoare limită LO. Introduceţi noua valoare şi 
apăsaţi ENTER pentru a încheia setarea valorilor limită.  
 
Tasta INVT (setarea intervalului de timp) 
Pentru a stabili intervalul de timp pentru funcţia LOG apăsaţi tasta INVT. În dreapta sus pe display clipeşte simbolul INV, iar 
intervalul setat este afişat. Folosiţi tastele cu cifre imprimate în alb pentru a modifica intervalul de timp. Setarea se realizează de 
la stânga la dreapta în următorul format (HH:MM:SS). Apăsaţi tasta ENTER pentru confirmare. Pentru a ieşi din această funcţie 
apăsaţi tasta ESC.  

HH: interval ore (0 – 23) 
MM: interval minute (0 - 59) 
SS: interval secunde (0 - 59) 
MAX: 23:59:59 
MIN: 00:00:01 
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Tasta APO (timpul pentru decuplarea automată, min. 1 min.) 
Funcţia este folosită pentru a modifica timpul pentru decuplarea automată (APO). Apăsaţi tasta APO în modul setup; simbolul 
APO şi timpul actual setat clipesc pe ecran. Timpul standard pentru APO este de 5 min. Folosiţi tastele cu cifre imprimate în alb 
pentru a modifica timpul APO. Apăsaţi ENTER pentru a confirma. Pentru a ieşi din această funcţie fără a modifica setarea apăsaţi 
ESC. 

MAX: 19999 minute 
MIN: 0001 minute 

 
Tasta OFS (ajustare offset termoelement) 
Atunci când intrarea afişării principale este T1 şi este conectat un termoelement, aparatul de măsură poate ajusta offset-ul 
termoelementului. Aceeaşi funcţie poate fi realizată şi pentru T2 (dacă apare în afişarea principală). Apăsaţi această tastă în 
modul setup pentru a activa funcţia setare offset termoelement (OFS); în dreapta sus pe ecran apare simbolul CAL, precum şi 
valoarea setată actualmente. Folosiţi tastele cu cifre imprimate în alb pentru a modifica offset-ul termoelementului. Rezoluţia 
setării este 0,1°. Apăsaţi tasta – pentru a introduce o valoare negativă. Apăsaţi ENTER pentru confirmare. MAX: ±1999,9 °C/°F. 
 
Tasta TIME (setarea orei sistemului) 
Pentru a seta ora apăsaţi tasta TIME în modul setup. Afişarea terţiară ar trebui să indice data şi ora actuală, cu anul clipind. 
Introduceţi valoarea de la stânga la dreapta în următorul format: YY:MM:DD (JJ:MM:TT), HH:MM:SS. Folosiţi tastele cu cifre 
imprimate în alb pentru a seta data şi ora. Apăsaţi tasta ENTER pentru confirmare. Pentru a ieşi din această funcţie apăsaţi ESC.  
 
Mesaje de eroare 
Err-01:  acest mesaj de eroare este afişat jos în dreapta pe ecran atunci când memoria este plină în modul SAVE. Dacă noua 

valoare trebuie stocată vor fi şterse toate celelalte date salvate anterior. 
 

Err-02:  acest mesaj de eroare este afişat în dreapta jos pe ecran atunci când memoria este plină în modul LOG. Dacă noua 
valoare trebuie stocată vor fi şterse toate celelalte date salvate anterior. 

 

Err-03:  atunci când afişarea principală în modul READ LOG şi READ SAVE indică 6208, iar în dreapta jos pe ecran apare OL, Err-
03 înseamnă că este vorba despre una dintre situaţiile de mai jos: 
1. Nu există date în memorie. 
2. Memoria este plină, iar aparatul de măsură semnalizează utilizatorului că este vorba despre ultima probă.  

 
 
DATE TEHNICE 
Electric 
Scala de temperatură: Celsius sau Fahrenheit, la alegerea utilizatorului 
 
Tip termoelement Domeniul de măsură 
K (0,1°)    -200 °C până la 1372 °C (-328 °F până la 2501 °F) 
J (0,1°)    -210 °C până la 1200 °C (-328 °F până la 2192 °F) 
T (0,1°)    -200 °C până la 400 °C (-328 °F până la 752 °F) 
E (0,1°)   -210 °C până la 1000 °C (-346 °F până la 1832 °F) 
R (0,1°)   0 °C până la 1767 °C (32 °F până la 3212 °F) 
S (0,1°)   0 °C până la 1767 °C (32 °F până la 3212 °F) 
N (0,1°)   -50 °C până la 1300 °C (-58 °F până la 2372 °F) 
Datele se bazează pe standardul de temperatură ITS-90.  
 
Precizie 
   Tip K/J/T/E 
±(0,05 % val. măsurată + 0,3 °C) -50 °C până la 1372 °C 
±(0,05 % val. măsurată + 0,7 °C) -50 °C până la -210 °C 
±(0,05 % val. măsurată + 0,6 °F) -58 °F până la 2501 °F 
±(0,05 % val. măsurată + 1,4 °F) -58 °F până la -346 °F 
 
   Tip N 
±(0,05 % val. măsurată + 0,8 °C) -50 °C până la 0 °C 
±(0,05 % val. măsurată + 0,4 °C) 0 °C până la 1300 °C 
±(0,05 % val. măsurată + 1,6 °F) -58 °F până la 32 °F 
±(0,05 % val. măsurată + 0,8 °F) 32 °F până la 2372 °F 
 
   Tip R/S 
±(0,05 % val. măsurată + 2 °C) 0 °C până la 1767 °C 
±(0,05 % val. măsurată + 4 °F) 32 °F până la 3212 °F 
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Coeficient de temperatură 0,1x valoarea de precizie aplicată pro °C de la 0 °C la 18 °C şi de la 28 °C la 50 °C (32 °F - 64 °F 
şi 82 °F-122 °F). 

 
Protecţie intrare  tensiunea max. de intrare pentru diferite combinaţii de pini intrare: 24 V curent continuu sau 

24 V curent alternative eff. 
 
Condiţii ambientale 
Condiţii ambientale  0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) <80 % umid. rel. 
Temperatură depozitare  -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) <70 % umid. rel. 
 
Date generale  
Ecran principal, secundar, al treilea; Ecranul principal şi secundar: LCD cu 4 ½ poziţii, afişare max. 

19999, aceste câmpuri sunt folosite pentru afişarea valorilor T1, respectiv T2. Al treilea ecran 
afişează data, ora, respectiv diferenţa T1 – T2. Dacă a fost depăşit domeniul măsurători 
aparatul afişează: “----.-“ 

Depăşire domeniu măsurători se afişează “----.-“ respectiv OL 
Baterie   4 x AAA LR3 1,5 V 
Durată de viaţă baterie  120 ore, val. tipică (cu baterie Zn-carbon) 
Alimentare externă (TMD-56) DC IN: 12 V tensiune continuă, 150 mA (TMD-56) 
   polaritate:  
Nu este inclusă în colet  mufă curent continuu: 
   diametrul interior 1.35 +/- 0.1 mm 
   diametrul exterior 3.50 +/- 0.1 mm 
Interval măsurători  2,5x/sec. 
Dimensiuni   160 mm (Î) x 83 mm (l) x 38 mm (A); 6,3 inch (Î) x 3,3 inch (l) x 1,5 inch (A) 
Greutate   cca. 365 g, inclusiv baterii 
Cablu inclus în colet sârmă pentru taloane termoelement K cca. 1,2 m (teflon izolat); temp. max. izolaţie 260 °C 

(500 °F) 
precizie sârmă ±2,2 °C sau ±0,75 % din val. măsurată (este valabilă val. mai mare) de la 0 °C la 
800 °C (32 °F - 1472 °F) 

Protocol comunicare  rată Baud 19200 (TMD-56) 
 
Caracteristici wireless  
Interval frecvenţe:   910 – 920 MHz (TMD-55W) 
Consum redus de energie:  mai puţin de 1 mA 
Distanţa de transfer poate ajunge la 25 m fără interferenţe magnetice.  
 
Compatibilitatea electromagnetică corespunde cu EN61326-1.  
Acest produs îndeplineşte cerinţele următoarelor norme EU: 89/336/EEC şi 73/23/EEC. Interferenţele electrice şi câmpurile 
electromagnetice puternice din apropierea aparatului pot totuşi produce distorsiuni. Aparatele de măsură reacţionează şi la 
impulsurile/semnalele nedorite ce pot apărea uneori în circuitul de măsurat. De aceea utilizatorul trebuie să ia toate măsurile 
necesare pentru a evita influenţele electrice perturbatoare în timpul măsurătorilor.  
 
 
ÎNTREŢINERE  

ATENŢIE 
Pentru a evita şocurile electrice decuplaţi conexiunile termoelementelor înainte de a scoate capacul.  

 
Instalarea şi schimbarea bateriilor 

 
 
 
 

A. Şurub 

B. Capac compartiment baterii 

C. Baterie  
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1. Curentul este livrat de 4 baterii AAA LR3 1,5 V UM-4 R03. 
2. Pe ecranul LCD apare simbolul  atunci când bateriile trebuie înlocuite. În acest sens scoateţi şurubul din partea 

posterioară a aparatului şi ridicaţi capacul compartimentului baterii. 
3. Scoateţi bateriile din compartiment şi înlocuiţi-le cu altele noi. 
4. Scoateţi bateriile din aparat dacă nu-l folosiţi o perioadă mai lungă de timp. 
5. Nu depozitaţi aparatul într-un loc în care temperatura şi umiditatea nu se înscriu în intervalul prescris.  

 
Curăţarea 
Ştergeţi ocazional carcasa cu o cârpă umedă şi soluţie de curăţare. Nu folosiţi solvenţi sau substanţe abrazive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi BEHA-AMPROBE Glottertal 
(In den Engematten 14, D-79286 Glottertal, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste 
instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 BEHA-AMPROBE GmbH & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           
 Toate drepturile rezervate 


