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     RO          Instrumente meteo încastrabile 

Cod produs: 650104, 650116, 650140 

 

 

BAROMETRU ÎNCASTRABIL 

 

 

Instrucţiuni de utilizare 

 

Creaţi-vă propria dvs. staţie meteo sau folosiţi instrumentele TFA de mare calitate 

pentru controlul climei ambientale. 

 

Barometrul: măsoară presiunea aerului în hPa şi vă oferă posibilitatea de a 

prognoza starea vremii. 

Higrometrul: măsoară umiditatea relativă a aerului în procente. Important 

pentru a controla un mediu ambiental sănătos. 

Termometrul: măsoară temperatura în grade Celsius. Controlează 

temperatura din spaţiile de locuit şi temperatura sistemului de încălzire. 

Cu inel pentru montare (Ø 63 mm) 

Materiale: metal/plastic 

Montaj: Evitaţi montarea în apropierea surselor de încălzire sau expunerea directă la 

razele solare. 

 

Important: setaţi barometrul înainte de a-l utiliza! 

 

Înainte de utilizare barometrul trebuie ajustat la altitudinea locală. 

Verificaţi presiunea atmosferică locală (valoarea exactă poate fi obţinută de la 

serviciile meteo locale, internet, aeroporturi etc). Rotiţi cu atenţie şurubul de 

reglaj spre dreapta cu ajutorul unei şurubelniţe mici, până ce valoarea 

indicatorului coincide cu presiunea atmosferică actuală. Evitaţi rotirea exagerată 

a şurubului! Precizia aparatului creşte dacă loviţi uşor sticla barometrului după 

operaţiile de ajustare. 
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Termometrul şi higrometrul sunt setate din fabricaţie. Pentru reajustare comparaţi 

valoarea indicată cu un instrument bine calibrat. Diferenţele indicatorului pot fi 

corectate prin rotirea atentă a şurubului de reglare din partea posterioară. Pentru a 

regenera higrometrul înfăşuraţi instrumentul o dată pe an într-o lavetă umedă timp de 

30 de min.  

 

Cum funcţionează barometrul: 

Barometrul măsoară presiunea atmosferică în hPa (hecto-Pascal), mb 

(milibar) sau in (inchi). Presiunea atmosferică corespunde greutăţii masei de 

aer înconjurătoare şi depinde de starea vremii şi altitudine. Presiunea atmosferică este 

întotdeauna mai mică la altitudine mare; începând de la nivelul mării valoarea 

presiunii atmosferice scade cu 1 hPa la fiecare 8 m.  

 

Greutatea diferită a curenţilor de aer rece şi cald modifică presiunea atmosferică. 

Urmărirea schimbărilor de presiune atmosferică vă permite să faceţi prognoze 

meteo. 

 

Marcaţi valoarea curentă pentru presiunea atmosferică cu ajutorul acului mobil şi 

observaţi modificările:  

Creşte    ameliorarea vremii 

Creşte rapid   vreme bună o perioadă scurtă de timp 

Scade    înrăutăţirea vremii 

Scade rapid    furtună şi vijelie 

 

Termometrul şi higrometrul 

 

Termometrul măsoară temperatura în grade Celsius. Ţinut afară veţi putea 

obţine date utile privind temperatura exterioară.  

 

Higrometrul măsoară umiditatea aerului în procente. Această valoare este 

“relativă”, deoarece aerul poate avea diferite grade de umiditate în funcţie de 

temperatură.  
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Observarea valorilor de umiditate a aerului din mediul înconjurător vă oferă indicii 

importante privind evoluţia vremii. De cele mai multe ori creşterea umidităţii aduce 

cu sine degradarea vremii, iar scăderea umidităţii prognozează vreme bună.  

 

Condiţii ambientale excelente la valorile optime de temperatură şi umiditate.  

Temperatura prea mare şi umiditatea prea mică a aerului dăunează sănătăţii, în 

special pielii şi căilor respiratorii. Temperatura şi umiditatea optime sunt 

importante şi pentru plante, podele din lemn, mobilă veche, instrumente 

muzicale sau cărţi.  

 

Prin controlul acestor valori veţi crea pentru dvs. o stare de confort şi veţi face 

economii la costurile pentru încălzire de până la 6% la scăderea temperaturii cu 

un grad. Valorile optime pentru temperatură şi umiditate sunt diferite de la un 

spaţiu la altul:  

Casa scării  15 ºC  40-60% 

Dormitor   16-18 ºC 50-70% 

Bucătărie   18 ºC  50-70% 

Sufragerie   20 ºC  40-60% 

Baie   23 ºC  50-70% 

 

 

 

 

MADE IN GERMANY 


