
MANUAL DE UTILIZARE 

TERMO-HIGROMETRU CU FUNCȚIE DATA LOGGER 
KLIMALOGG PRO 

Cod produs: 396442  
 

Introducere 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui termo-higrometru cu funcția data logger marca TFA. 
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți acest produs. 
În acest fel vă veți familiariza cu aparatul dvs., veți învăța toate funcțiile și componentele sale, veți descoperi detalii importante 
legate de punerea în funcțiune și manipularea aparatului și veți afla recomandările necesare în caz de distorsiuni în funcționare. 
Dacă respectați instrucțiunile de utilizare incluse în acest manual evitați defectarea aparatului, precum și pierderea dreptului la 
garanție. În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta din măsurători incorecte.  
Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță. 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. 
 

Domeniul de utilizare 
Acest aparat permite înregistrări detaliate ale valorilor de temperatură și umiditate, precum și monitorizarea activă a acestora. 
Datele înregistrate pot fi evaluate confortabil pe un computer, după ce sunt transferate cu ajutorul unui transmițător USB. 
Software-ul inclus în colet ajută la manipularea loggerului și poate fi folosit și ca interfață pentru propriile aplicații software. 
Acest logger poate funcționa cu maxim 8 emițători. 
 

Pentru siguranța dvs.: 
 Produsul nu poate fi folosit decât în domeniul de utilizare descris mai sus. Nu folosiți produsul în alt mod, decât în cel 

descris în acest manual de utilizare. 
 Nu este permisă repararea, reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului. 
 Acest aparat nu este adecvat pentru scopuri medicinale, informare publică sau aplicații privată.  

 
ATENȚIE! Pericol de accidentare: 
 

 Țineți bateriile și aparatul departe de mâinile copiilor.  
 Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol 

de explozie! 
 Bateriile conțin acizi dăunători sănătății. Pentru a se evita scurgerea bateriilor înlocuiți cât mai rapid bateriile 

descărcate. Nu folosiți în același timp baterii descărcate și baterii noi sau baterii de tipuri diferite. Purtați mănuși și 
ochelari de protecție dacă manevrați baterii din care se scurge acid.  

 

Informații importante privind siguranța produsului 
 Evitați temperaturile extreme, vibrațiile și șocurile, căci aceste pot dăuna aparatului și pot duce la măsurători eronate. 
 Feriți de umiditate. Nu scufundați aparatul în apă.  
 Țineți aparatul la distanță de alte aparate electronice sau obiecte metalice mari.  

 

 

Caracteristici 
 

 Afișarea valorilor actuale de tempera-
tură și umiditate 

 Ceas radiocomandat cu afișarea datei 
 Valori minime și maxime cu ora 

înregistrării 
 Afișarea punctului de rouă 
 Afișarea temperaturii în °C sau °F 
 Format afișare oră 12 sau 24 h 
 Funcția fus orar (+/-12 h) 
 Contrastul LCD este setabil 
 Afișarea stării bateriei 
 Memorie pentru maxim 50.000 seturi 

de date 
 Intervale de stocare: 1, 5, 10, 15, 30 

min. sau 1, 2, 3, 6 h 
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 Seturile de date pot fi citite direct pe logger sau pe PC 
 Afișarea seturilor de date încă necitite în % 
 Se poate extinde cu maxim 8 emițători (emițător temperatură și umiditate sau numai emițător temperatură cu senzor 

extern prin cablu) 
 Display pentru text cu număr de serie fix sau denumire individuală 
 Funcția programare manuală pentru toți emițătorii sau pentru emițătorii individuali 
 Afișarea stării în caz de pierdere a semnalului emițătorului 
 Transfer date prin transceiver USB  
 Valori limită alarmă ce pot fi setate pentru toate canalele, cu alarmă optică și la alegere alarmă acustică 
 Suplimentar seturi de date „AlarmEvent” în cazul declanșării alarmei 
 Ieșire de comutare pentru alarmă la hardware extern 
 Instalare pe birou sau perete 
 Inclusiv software Windows ușor de utilizat 

 

Emițător suplimentar pentru temperatura exterioară (se achiziționează separat) 
Aparatul KlimaLogg Pro poate recepționa maxim 8 emițători externi wireless. Aceștia pot fi achiziționați separat.  

 
Temperatură & umiditate    Temperatură cu senzor cu cablu 

 

Instalarea și înlocuirea bateriilor  
Observație: 
Dacă ați achiziționat un emițător extern vă rugăm să îl puneți în funcțiune înainte de a pune în funcțiune aparatul principal. 
Pentru alte informații privind emițătorii externi suplimentari citiți cap. „Emițător extern” sau manualul de utilizare al 
emițătorului. 
Aparatul funcționează cu 3 baterii 1,5 V tip AA, LR6. Pentru a instala sau înlocui aceste baterii vă rugăm să urmați pașii descriși 
mai jos: 

 
 
 
 

1. Introduceți degetul în orificiul din partea centrală a compartimentului baterii și ridicați 
capacul.  

 
2. Instalați bateriile în compartimentul baterii. Respectați polaritatea corectă. 

 
 

3. Reinstalați capacul și închideți compartimentul baterii. 
 
 
 
 

 

Prima punere în funcțiune 
Dacă ați instalat bateriile în aparatul principal atunci se vor aprinde toate segmentele ecranului și se va auzi un semnal acustic. 
După aceea sunt afișate valorile de temperatură și umiditate măsurate de aparatul principal. În câmpul pentru texte apare 
mesajul „INDOOR”, iar drept oră și dată sunt afișate inițial 00:00:00 și 01.01.10 (aparatul contorizează timpul până la 
recepționarea semnalului DCF sau setarea manuală a orei și datei).  
În primele 3 minute după punerea în funcțiune a aparatului principal acesta va căuta emițătorii externi. După înlocuirea 
bateriilor emițătorii deja înregistrați sunt realocați automat canalului anterior. Emițătorii externi neînregistrați sunt alocați 
automat la canalele libere. 
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Recepția semnalului orar DCF-77 
După ce aparatul principal a încheiat operația de căutare a emițătorilor externi (3 minute), aparatul începe să caute semnalul 
DCF; simbolul semnal orar DCF clipește. Dacă semnalul orar este recepționat după 5 – 10 minute se afișează ora, iar simbolul 
DCF nu mai clipește pe ecran. 

 Dacă ceasul radiocomandat nu poate recepționa semnalul DCF (de ex. din cauza interferențelor, distanței etc.) atunci 
puteți seta ora manual. 

 Ceasul funcționează ca un ceas cu cuarț normal (vezi: Setarea manuală a orei). 
 Ceasul radiocomandat recepționează de fiecare dată semnalul DCF la ora 2:00 și 3:00 noaptea. 
 Dacă ceasul recepționează semnalul orar acesta va suprascrie ora setată manual. 
 Nu uitați că în timp ce recepționați semnalul radiocomandat nu este posibilă comunicarea cu transmițătorul USB; 

comunicarea este întreruptă temporar. 
 
Observație: 
Transmisia semnalului orar cade în sarcina unui ceas atomic cu cesiu administrat de Institutul Tehnic și Fizic din Braunschweig. 
Deviația este mai mică de 1 secundă la un milion de ani. Timpul este codificat și este transmis din Mainflingen în apropiere de 
Frankfurt am Main sub forma semnalului orar DCF-77 (77,5 kHz), ce are o rază de acțiune de cca. 1500 km. Loggerul 
recepționează semnalul, îl convertește și afișează întotdeauna ora exactă. Trecerea de la ora de vară la cea de iarnă se face 
automat. Recepția semnalului orar depinde în principal de zona geografică. În mod normal nu ar trebui să apară probleme în 
transmisia semnalului pe o rază de cca. 1500 km în jurul orașului Frankfurt. Recomandăm să păstrați o distanță de cca. 1,5 – 2 m 
până la alte aparate ce pot produce interferențe, precum monitoare și televizoare. Semnalul orar este recepționat mai greu în 
clădiri din beton armat (pivnițe). În cazuri extreme recomandăm să instalați aparatul în apropierea ferestrei și/sau să-l rotiți 
pentru a optimiza recepția semnalului orar.  
De obicei noaptea interferențele sunt mai reduse și de aceea este posibilă recepția semnalului orar. O singură recepție a 
semnalului orar pe zi este suficientă pentru a menține precizia ceasului la mai puțin de o secundă deviație.  
 

Ecranul LCD 
Ecranul LCD este împărțit în 7 secțiuni.  
Pentru detalii v. fig. de mai jos: 

 
Afișarea canalelor 
Afișarea emițătorilor înregistrați, informații stare, canalul selectat 
actualmente 
 

 
Display text 
Afișarea numelui canalului (respectiv a numărului de serie) sau 
instrucțiuni. 

 
Afișare umiditate 
 
Afișare temperatură 
 
Afișare memorie 
Afișare intervalului de stocare și a seturilor de date încă necitite în % 
 

 
Afișarea orei și datei 

 
Bara simboluri 
Simbol DCF, sunet alarmă, alarmă ON/OFF, USB, History (HST) și modul 
programare (LRN) 

Tastele funcții 
Aparatul dispune de 7 taste funcții: 
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Funcția tastelor  
History/Delete  Istoricul seturilor de date înregistrate 
 
USB   (apăsare simplă a tastei) 
   Realizarea unei conexiuni cu transceiverul USB 
    

(apăsați timp de 3 sec.) 
   Sincronizare cu un transceiver USB 
 
SET   (apăsare simplă a tastei) 
   Modul setări pentru emițătorul extern 
   (Modul programare). Dacă apăsați din nou tasta accesați punctul setarea intervalului de stocare 
    

(apăsați timp de 3 sec.) 
   Setările de bază ale aparatului 
 
Alarma   (apăsare simplă a tastei)     
   Dezactivarea sunetului alarmei  
    

(apăsați timp de 3 sec.) 
   Modul setare alarmă pentru canalul afișat actualmente 
 
OK/Max.Min.  Activarea valorilor Max.Min. și a punctului de rouă pentru canalul selectat 
 
Plus   Navigare în sus printre canalele disponibile 
 
Minus   Navigare în jos printre canalele disponibile 
 

Setările de bază ale aparatelor 
În modul normal de afișare apăsați și mențineți apăsată tasta SET timp de 3 sec. pentru a putea accesa următoarele funcții din 
modul setări manuale: 

 Contrast LCD 
 Fus orar 
 Ton alarmă ON/OFF 
 Recepție semnal orar ON/OFF 
 Format afișare oră 12/24 h 
 Unitate de măsură temperatură °C/°F 
 Setarea manuală a orei 
 Setarea manuală a datei 
 Resetare 

 
Dacă apăsați tasta SET timp de 3 sec. ajungeți automat la prima setare de bază: setarea contrastului. Dacă apăsați simplu tasta 
SET accesați următoarea opțiune pentru setare. 
Dacă timp de 20 sec. nu apăsați nicio tastă aparatul revine automat la afișarea normală. De asemenea, pentru a reveni la 
afișarea normală puteți apăsa tasta HIST/DEL, USB sau ALM.  
 
Observație: 
Modificările setărilor nu trebuie să fie urmate de confirmare, căci acestea sunt preluate automat după ce se iese din punctul de 
setare respectiv. 
Mențineți apăsate tastele +, & sau – pentru a accesa setările dorite într-o succesiune rapidă (setarea orei, datei și fusului orar).  
 

Contrast LCD 
Pe display apare „CONTRAST”, iar presetarea „5” clipește. Cu tasta + sau – puteți seta contrastul de la 0 la 7.  
 

Corecția fusului orar 
Pe display apare „TIMEZONE”, iar presetarea „0” clipește.  
Cu tasta + sau – puteți selecta o corecție a fusului orar de la – 12 la +12 ore. 
 

Sunet alarmă ON/OFF 
Pe display apare „ALERT SOUND”, iar presetarea On clipește. Cu tasta + sau – puteți dezactiva (OFF) sau activa (ON) sunetul 
alarmă. Dacă sunetul alarmă este activat atunci în bara simboluri apare simbolul sunet alarmă (clopot). Dacă sunetul alarmei 
este dezactivat atunci simbolul sunet alarmă (clopot) nu mai apare în bara simboluri.  
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Observație: 
Această setare are legătură numai cu sunetul alarmei. Alarmele setate se declanșează la depășirea valorilor limită și sunt afișate 
optic pe display. Prin această setare activați sau dezactivați bipul alarmei.  
 

Recepția semnalului orar ON/OFF: 
Pe display apare DCF, iar presetarea ON clipește. Cu tasta + sau - puteți activa (ON) sau dezactiva (OFF) recepția semnalului orar. 
Format afișare oră 12/24 h: 
Pe display apare „TIMEFORMAT”, iar presetarea 24 h clipește. Tot în acest domeniu de afișare apare și ora actuală. Cu tasta + 
sau – puteți selecta formatul afișare oră 12 h sau 24 h. Dacă ați ales formatul 12 h lângă oră apare AM sau PM. 
 

Unitatea de măsură temperatură °C/°F: 
Pe display apare „TEMP UNIT”, iar în zona de afișare a temperaturii apare clipind presetarea C, lângă temperatura actuală. Cu 
tasta + sau – puteți selecta între °C sau °F.  
 

Setarea manuală a orei: 
Pe display apare „TIME SET”, iar în zona de afișare a orei clipește ora. Setați ora cu tasta + sau -.  
Apăsați din nou tasta SET și setați minutele în același mod. 
 

Setarea manuală a datei: 
Pe display apare DATE SET, iar în zona de afișare a datei clipește anul. Setați anul cu tasta + sau -.  
Apăsați din nou tasta SET. Luna clipește și poate fi setată cu tasta + sau -.  
Apăsați din nou tasta SET; ziua clipește și poate fi setată cu tasta + sau -.  
 

Resetare (revenirea la setările din fabricație): 
Pe display apare MAIN RESET. Dacă apăsați tasta OK/MAX.MIN. timp de 3 sec. se șterg toate setările și datele înregistrate. 
Aparatul revine la setările din fabricație. Dacă apăsați tasta OK/MAX/MIN timp de 3 sec. atunci în zona de afișare a memoriei se 
afișează desfășurarea resetării în %. După încheierea resetării loggerul repornește automat.  
 
Observație: 
Prin resetare se șterg toate datele înregistrate. De aceea asigurați-vă că pe logger nu există date importante, care să nu fi fost 
deja transferate pe PC.  
Dacă aparatul nu funcționează corect verificați bateriile, iar apoi reporniți-l. Dacă bateriile sunt în regulă, iar după repornire 
aparatul nu funcționează corect, vă recomandăm să-l resetați. 
 

Emițător extern 
 Dacă folosiți emițători externi suplimentari, care au fost deja înregistrați la logger după punerea lor în funcțiune sau 

prin modul programare, atunci în câmpul afișare canale veți vedea un număr pentru fiecare canal alocat. 
 Emițătorul extern începe automat să transmită valorile măsurate imediat după instalarea bateriilor. 
 Închideți compartimentul baterii după punerea în funcțiune a emițătorului extern.  
 În modul normal de afișare, precum și în modul history puteți comuta printre canalele disponibile apăsând tasta + sau -. 

Deasupra simbolului canal selectat apare un triunghi, iar în zona de afișare pentru temperatură și umiditate apar 
valorile actuale ale canalului. 

 Emițătorii externi compatibili nr. 30.3180.IT și 30.3181.IT posedă un număr serial fix (patru poziții, alfanumeric). Acest 
număr serial este imprimat pe emițătorul respectiv și este afișat scurt pe display imediat după punerea în funcțiune a 
emițătorului. Numărul serial este afișat și pe displayul text (dacă emițătorul a fost selectat pe logger). Software-ul PC vă 
permite să alocați un nume fiecărui canal (cu excepția valorilor măsurate de logger, caz în care se afișează numele 
„INDOOR”).  

 
Observație: 
Dacă nu mai știți care au fost canalele alocate pentru fiecare emițător, atunci puteți afla acest lucru prin activarea modului 
extern. În acest mod se afișează numărul serial pentru canalul respectiv.  
 
În zona de afișare canale se poate afișa un simbol privind starea emițătorului. Este vorba despre o histogramă afișată sub 
numărul de canal. Dacă histograma clipește atunci înseamnă că bateriile emițătorului respectiv sunt descărcate și trebuie să fie 
înlocuite (în acest caz apare și simbolul TX în zona de afișare a temperaturii, dacă canalul respectiv este selectat/afișat). Dacă 
histograma este continuu afișată înseamnă că a fost întreruptă conexiunea wireless cu emițătorul respectiv.  
 
Observație: 
După schimbarea bateriilor unui emițător recomandăm să activați funcția căutarea emițătorilor în modul extern pentru a putea 
restabili conexiunea cât mai rapid.  
După punerea în funcțiune emițătorul extern rămâne înregistrat numai 3 ore la un receptor. După aceea acesta va emite valorile 
măsurate actualmente, dar nu va mai fi înregistrat la receptor.  
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Mod programare 
În acest mod aveți posibilitatea să căutați manual emițătorii. De asemenea puteți înregistra un emițător la un anumit canal sau 
decupla un anumit emițător înregistrat la un anumit canal.  
 Apăsați tasta SET pentru a ajunge în modul setări.  
 Pe display apar CH 1-8 și LRN. 
 Numerele canal clipesc. 
 Dacă anumiți emițători sunt alocați la diverse canale atunci deasupra numărului de canal respectiv apare un triunghi. 
 

Căutarea emițătorilor 
 Apăsați tasta OK/MAX/MIN pentru a activa căutarea emițătorilor. 
 Pe display apare LEARNING și numerele de canal împreună cu o histogramă de culoare neagră.  
 Stația caută timp de 3 minute semnalele de la emițători.  
 Dacă stația recepționează un semnal emițător va dispărea histograma de sub numărul de canal respectiv. 
 Emițătorii deja alocați se păstrează, iar emițătorii noi vor fi alocați unul după altul canalelor libere.  

 

Căutarea emițătorilor pentru un anumit canal 
 Apăsați tasta + sau – în timp ce pe display apare CH 1-8.  
 Acum puteți alege un anumit canal. 
 Numărul de canal selectat clipește. 
 După selecția canalului dorit pe display apare CH x.  
 Pe display apare – dacă nu este disponibil niciun emițător sau apare numărul serial al unui emițător dacă canalul are 

alocat un emițător.  
 Apăsați tasta OK/MAX/MIN pentru a activa căutarea emițătorului pentru canalul selectat.  
 Pe display apar LEARNING și numărul de canal împreună cu o histogramă de culoare neagră.  
 Stația caută timp de 3 minute un semnal de la emițător.  

 

Ștergerea unui emițător 
 Apăsați tasta HIST/DEL în timp de pe display este afișat CH 1-8.  
 Se șterg toți emițătorii înregistrați. 
 Pe display apare DELETED. 
 Emițătorii individuali pot fi șterși și cu tasta HIST/DEL.  

 

Setarea intervalului de stocare 
 În modul normal de funcționare apăsați de două ori tasta SET.  
 Pe displayul text apare INTERVAL. 
 Afișarea memorie clipește lângă simbolul REC.  
 Presetarea 0:15 HR:MIN corespunde la 15 minute.  
 Cu tasta + sau – puteți selecta unul dintre intervale de stocare: 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h și 6 h. 

 
Observație:  
Această funcție setează intervalul de timp în care loggerul înregistrează datele sub forma unui set de date. Un set de date 
reprezintă toate valorile de temperatură și umiditate de la toate canalele, cu precizarea orei și datei actuale. 
Seturile de date înregistrate pot fi vizualizate în modul History sau pot fi transferate spre un PC cu ajutorul unui transceiver USB.  

 

Valorile MIN/MAX și punctul de rouă actual pentru canalul selectat: 
 Apăsați tasta OK/MAX/MIN în modul normal de afișare. 
 Pe display apare MAX și se afișează umiditatea maximă.  
 Apăsați din nou tasta. 
 Se afișează temperatura maximă. 
 Apăsați din nou tasta OK/MAX/MIN. 
 Pe display apare MIN și se afișează umiditatea minimă. 
 Apăsați din nou tasta. 
 Se afișează temperatura minimă. 
 Apăsați din nou tasta. 
 Pe display apare DEW. 
 Se afișează punctul de rouă actual. 
 Se afișează și ora și data la care a fost măsurată valoarea respectivă. 
 În zona de afișare pentru canal apare numărul de canal respectiv, iar pe displayul text numele alocat sau numărul serial 

al emițătorului înregistrat.  
 Apăsați tasta OK/MAX/MIN timp de 3 sec. pentru a șterge valorile MAX/MIN.  
 Valorile MIN/MAX sunt șterse pentru toate canalele. 
 Pe display apar valorile actuale de temperatură și umiditate pentru toate canalele.  
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Observație: 
Valorile minime și maxime nu sunt înregistrate într-un set de date. Software-ul PC afișează numai valorile minime și maxime 
actuale.  
 

Mod setare alarmă 
 În modul normal de afișare apăsați tasta ALM timp de 3 sec.  
 Pe display apare HIGH AL RH pentru canalul selectat. 
 Pe display clipește valoarea limită superioară pentru alarma de umiditate.  
 Cu tasta ALM puteți afișa una după alta toate valorile limită pentru alarme:  
 Valoare limită superioară umiditate („HIGH AL RH“, presetare 70%) 
 Valoare limită inferioară umiditate („LOW AL RH“, presetare 20%) 
 Valoare limită superioară temperatură (“HIGH AL °C“, presetare 40°C) 
 Valoare limită inferioară temperatură (“LOW AL °C“, presetare 0°C) 
 Cu tasta + sau – puteți modifica o valoare limită în timp ce aceasta este afișată.  
 Pentru a activa o valoare limită alarmă mențineți apăsată tasta OK/MAX.MIN în timp ce este afișată valoarea limită 

respectivă.  
 După activarea valorii limită pentru alarmă se activează și simbolul Alarm-ON/OFF în bara simboluri (nu mai apare 

tăiat).  
 Dacă valoarea limită alarmă nu este activată atunci simbolul Alarm-ON/OFF este inactiv (apare tăiat).  
 Mențineți apăsată tasta + sau – în modul setări respectiv pentru a modifica mai rapid valorile.  
 Apăsați din nou tasta ALM sau nu apăsați nicio tastă timp de 20 sec. și astfel reveniți la modul normal de afișare.  

 

Funcția alarmă 
 Dacă se declanșează alarma atunci deasupra datei clipesc ALARM și numărul de canal respectiv, precum și simbolul HI 

sau LO din cadrul canalului. 
 Dacă este activată alarma acustică clipește simbolul (clopot), iar alarma sună timp de 2 minute.  
 Apăsați tasta ALM pentru a opri sunetul alarmei. 
 Simbolurile HI sau LO, precum și ALARM vor clipi în continuare până ce valoarea respectivă se încadrează în intervalul 

alarmei sau până ce dezactivați valoarea limită alarmă folosind modul setări.  
 
Observație: 
Dacă este activată o anumită valoare limită alarmă (indiferent care și indiferent pe ce canal) atunci în modul normal de afișare 
apare continuu ALARM (în zona de afișare pentru dată și oră).  
În setările de bază ale loggerului puteți dezactiva sunetul alarmei.  
Folosind transceiverul USB și software-ul PC aveți posibilitatea de a realiza toate setările pentru alarmă pe un PC, iar apoi să le 
transferați spre logger.  
 

Funcția set date alarmă 
 Loggerul înregistrează automat un set de date special în cazul în care a fost depășită în sus sau în jos o anumită valoare 

limită setată pentru alarmă. 
 Acest set de date include valorile de temperatură și umiditate pentru toate canalele, precum și ora și data actuale.  
 În plus se înregistrează și canalul, precum și valoarea care a declanșat alarma.  
 Seturile de date alarmă sunt înregistrate suplimentar pe lângă seturile de date normale și sunt inserate automat în 

istoricul seturilor de date.  
 
Observație: 
Seturile de date alarmă pot fi afișate separat în modul history atât pe aparat, cât și cu ajutorul software-ului PC.  
 

Mod History 
Loggerul poate afișa seturile de date înregistrate și seturile de date alarmă.  

 Apăsați tasta HIST/DEL în modul normal de afișare. 
 Pe display apare HIST. 
 Dispare afișarea pentru memorie. 
 Se afișează valorile pentru ultimul set de date înregistrat împreună cu ora și data înregistrării.  

 
Pentru a naviga în modul History folosiți tastele după cum urmează: 
HIST/DEL: setul de date următor/anterior 
OK/MAX.MIN: setul de date anterior/următor 
MINUS:  schimbarea canalului în cadrul setului de date selectat (spre stânga) 
PLUS:  schimbarea canalului în cadrul setului de date selectat (spre dreapta) 
ALM:  separarea seturilor de date alarmă 
SET:  revenire la modul normal de afișare 
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 În modul HISTORY apăsați tasta ALM și astfel accesați setul actual de date alarmă. 
 De asemenea se vor afișa automat canalul responsabil pentru alarmă, valoarea și simbolul corespunzător pentru 

valoarea limită superioară sau inferioară.  
 Cu tasta HIST/DEL și OK/MAX.MIN puteți naviga prin diferitele seturi de date alarmă.  
 Apăsați din nou tasta ALM; intrați din nou în modul HISTORY în poziția ultimului set de date alarmă afișat.  
 Mențineți apăsată tasta HIST/DEL sau OK/MAX.MIN pentru a naviga mai rapid printre seturile de date (pași de 50).  
 În modul HISTORY apăsați tasta SET sau timp de 2 minute nu apăsați nicio tastă; astfel reveniți la modul normal de 

afișare.  
 

Conexiune PC 
Observație: 
Software-ul PC poate fi descărcat gratuit în secțiunea download a paginii web TFA (www.tfa-dostmann.de). 
Loggerul poate înregistra maxim 50.000 de seturi de date, ce pot fi transferate spre un PC folosind transceiverul USB nr. 30.3175.  
Dacă memoria pentru seturile de date este plină, atunci ultimul set de date va fi suprascris de noul set de date înregistrat. 
Loggerul afișează în zona de afișare a memoriei datele disponibile în procente care nu au fost încă transferate spre un computer. 
 

Sincronizarea 
Loggerul are o tastă USB. Dacă doriți să realizați operația de sincronizare cu ajutorul software-ului PC mențineți apăsată tasta 
USB până ce se aude un scurt bip, iar simbolul USB clipește în bara simboluri. După aceea confirmați sincronizarea în software-ul 
PC. 
După încheierea sincronizării se aude un nou bip, iar simbolul USB este afișat permanent. Loggerul începe să transfere datele 
spre PC. 
 

Realizarea conexiunii 
Operația de sincronizare nu trebuie realizată decât o singură dată. La următorul start al software-ului nu trebuie decât să apăsați 
tasta USB pentru a realiza conexiunea. Loggerul încearcă timp de 5 sec. să stabilească conexiunea și afișează pe displayul text 
alocarea primită de la software.  
Vă rugăm să citiți manualul de utilizare al software-ului PC (fișier PDF în directorul instalare al software-ului). 
 
Observație: 
Seturile de date înregistrate sunt transferate wireless spre un PC folosind transceiverul USB. Viteza medie de transfer este de 20 
seturi de date pe secundă. În cazuri extreme poate dura chiar și 45 de minute până la transferul întregului set de date stocat în 
memorie.  
În timpul recepției semnalului orar nu este posibilă comunicarea cu transceiverul USB; aceasta este restabilită automat după 
recepția semnalului orar.  
 

Ieșirea open-collector 
Loggerul dispune de o ieșire open-collector. Aceasta are două ieșiri de comutare care reacționează în felul următor în cazul unei 
alarme de la canalul 1: 
Punctul de comutare 1, 
Este activ dacă se depășește în sus temperatura sau umiditatea relativă pentru canalul 1. 
Punctul de comutare 2, 
Este activ dacă se depășește în jos temperatura sau umiditatea relativă pentru canalul 1.  

 

Un punct de comutare rămâne activ până când 
valoarea limită respectivă reintră în intervalul normal 
sau alarma este dezactivată.  
 

Ieșirea open-collector are o mufă pentru un jack de 
3,5 mm. Pentru alocare vezi schița din stânga.  
 
Date tehnice 
Tensiunea max. de comutare 24 V/DC 
Curent max. de comutare  400 mA 
 
Observație 
Vă rugăm să respectați parametrii tehnici. 
Vă rugăm să vă asigurați că aparatul nu se află sub 
tensiune atunci când la logger este conectat un 
dispozitiv extern.  
Nu ne asumăm răspunderea pentru defectarea 
loggerului din cauza utilizării necorespunzătoare a 
ieșirii hardware sau a aparatelor externe conectate.  

http://www.tfa-dostmann.de/
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Soluționarea defecțiunilor 
Dacă întâmpinați dificultăți vă rugăm să citiți capitolul corespunzător din manualul de utilizare pentru a înțelege felul în care 
funcționează aparatul. 
 

Logger: 
Dacă loggerul nu funcționează verificați bateriile și dacă este nevoie puneți-l din nou în funcțiune. 
Recomandăm să scoateți bateriile din aparat și să așteptați câteva minute până la reinstalarea bateriilor. 
Nu folosiți baterii reîncărcabile. Aparatul poate funcționa numai cu baterii de 1,5 V.  
 

Probleme în comunicarea wireless: 
Problemele de comunicare wireless pot apărea între logger și un emițător wireless sau între logger și transceiverul USB, dacă 
semnalul wireless este prea slab. 
Raza maximă de acțiune a unui emițător este de 100 m, iar cea a transceiverului USB de 10 m (ambele valori în câmp deschis). În 
condiții normale raza de acțiune este diminuată din cauza condițiilor ambientale locale. 
Cauze posibile ale diminuării razei de acțiune: 
 

Baterii: 
Dacă bateriile sunt descărcate se diminuează raza maximă de acțiune. 
 

Obstacole vizibile: 
Fiecare obstacol va diminua raza de acțiune în funcție de grosime, structură și caracteristicile materialului. Evitați suprafețele 
mari de metal/oțel (inclusiv ferestrele cu strat de acoperire).  
 

Obstacole invizibile: 
Cauza cea mai des întâlnită pentru diminuarea razei de acțiune sunt factorii de distorsiune electronici. De aceea păstrați o 
distanță de min. 1 – 2 m față de aparatele electronice mari pentru a evita interferențele. Raza de acțiune poate fi diminuată și de 
alte aparate wireless.  
Pentru a relua conexiunea dintre emițător și receptor vă rugăm să citiți capitolul respectiv din acest manual de utilizare. Dacă nu 
puteți restabili conexiunea verificați funcționarea aparatelor în cazul în care ele sunt amplasate imediat unul lângă altul. 
Recomandăm de asemenea să schimbați locul de amplasare al loggerului și/sau emițătorului/transceiverului pentru a optimiza 
conexiunea wireless.  
 

Software PC: 
Folosiți funcția HELP a software-ului PC și citiți fișierul PDF ce include instrucțiunile de utilizare.  
 

Instalarea loggerului 
Loggerul poate fi instalat pe un birou sau pe perete. Înainte de montarea pe perete verificați dacă emițătorul 
poate fi recepționat corect în locul de montare.  
 

1. Fixați un șurub potrivit (nu este inclus în colet) în perete; lăsați în afară capul șurubului pe o distanță 
de 5 mm.  

2. Pliați suportul loggerului și atârnați-l pe șurub cu ajutorul orificiului de fixare. Verificați poziția stabilă a 
loggerului pe șurub.  

 

Întreținerea și curățarea 
 Curățați aparatul și emițătorul folosind o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive. Feriți 

de umiditate.  
 Scoateți bateriile din aparat dacă nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp.  
 Depozitați aparatul într-un loc uscat.  

 

Înlocuirea bateriilor 
Înlocuiți cât mai repede bateriile loggerului după apariția simbolului baterie descărcată (simbol RX în zona de afișare a datei și 
orei). Dacă bateriile nu sunt înlocuite pot apărea distorsiuni în funcționare.  
 

Observație: 
După înlocuirea bateriilor nu este nevoie să resetați loggerul, căci se păstrează toate setările, precum și emițătorii înregistrați. 
Este nevoie însă să recepționați din nou semnalul orar DCF. Recepția semnalului orar și a emițătorului înregistrat se face de obicei 
automat.  
 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
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Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile și bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin 
substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd 
= cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 
 

Date tehnice 
Temperatură:  
Toleranță   +/-1 °C 
Domeniu măsurare  0 la +50 °C, cu rezoluție 0,1 °C 
   32 la +122 °F, cu rezoluție 0,2 °F 
Umiditate: 
Toleranță  +/-3% rH (de la 35 la 75% umiditate relativă), în afara intervalului +/-5% rH 
Domeniu măsurare 1% la 99% cu rezoluție 1% 
 
Interval monitorizare temperatură ambientală:  la fiecare 15 sec. 
Interval monitorizare umiditate ambientală:  la fiecare 15 sec.  
Interval transmisie emițător extern:   la fiecare 10 sec. 
 
Rază de acțiune radio emițător extern:   max. 100 m (câmp deschis) 
Rază de acțiune radio transceiver USB:   max. 10 m (câmp deschis) 
Nr. max. seturi de date:     50.000 
Nr. max. emițători:     8 
 
Alimentare (recomandăm baterii alcaline)  3 baterii 1,5 V AA; LR6 
Dimensiuni (Î x l x A):    7 x 98 x 26 mm 
Greutate (fără baterii)    150 g 
 
 

Declarație de conformitate 
Prin prezenta, TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania, declară că acest echipament 
îndeplinește cerințele relevante ale directivei R&TTE 1996/5/EC.  
Declarația de conformitate poate fi obținută la cerere folosind adresa e-mail info@tfa-dostmann.de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și TFA Dostmann GmbH & Co. KG (Zum 
Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2014 TFA Dostmann GmbH & Co. KG & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


