
Portabel Termo-Hygrometer
HI-8564

Beskrivning
HI-8564 är en kombinerad termometer och 
fuktighetsmätare för mätning av temperatur och 
relativ fuktighet RH (Relative Humidity). 
Instrumentet är försett med en givare som 
innehåller både sensorer för fuktighet och 
temperatur såväl som elektronik för att förstärka 
dess signaler. Givaren innehåller även en 
elektronisk krets som omvandlar den förstärkta 
signalen till digitalt avläsbara mätvärden i % 
relativ fuktighet.

OBS!
Låt aldrig givarens sensor komma i kontakt 
med vatten eller andra vätskor

1. DIN-kontakt för givaren
2. LCD-display
3. ON/OFF-knapp
4. RH%-knapp (för att visa RH-värde)
5. °F-knapp (för temperatur i Fahrenheit) 
6. °C-knapp (för temperatur i Celsius)
7. Skärmad kabel
8. För justering av RH (lågt)
9. För justering av temp (lågt)
10. För justering av RH (högt)
11. För justering av temp (högt)
12. Polypropylenhölje
13. Skyddshölje för sensorer

När batteriet är dåligt visas ” V ” i displayen.
För att byta batteri öppnar du luckan på 
instrumentets baksida och ersätter det gamla med 
ett nytt 9V batteri av typen 6LF22.

Förberedelser
Innan ett nytt instrument kan tas i bruk så öppna 
batteriluckan på instrumentets baksida och ta ur 
batteriet och ta bort skyddsplasten på batteriet. 
Anslut batterifackets kontakt till batteriet och 
stoppa tillbaks det i instrumentet varpå 
batteriluckan sätts på plats igen.

Anslut givarens DIN-kontakt till instrumentets övre 
ända. 

Tryck på ON-knappen

Mätning av luftfuktighet

• Änden på givaren ska placeras i en 
luftström som rör sig med 0,5 m/s eller 
mer.

• Vid stillastående luft kan mätningen 
påskyndas genom att röra givaren.

• Givarens sensor får ej komma i kontakt 
med vatten eller andra vätskor. Om detta 
inträffar eller att det genom kondensation 
bildas vattendroppar på givarens 
fuktighetssensor så stäng av instrumentet 
och vänta till vätskan avdunstat 
fullständigt. 

Mätning av temperatur
Tryck på °C eller °F- knappen för att erhålla den 
aktuella temperaturen i Celcius respektive 
Fahrenheit.

Exempel
En temperaturmätning i Celcius görs
och visar:

Tryck på °F-knappen för att visa
samma mätning i Fahrenheit

Alla Hannas hygrometer är kalibrerade vid 
fabriken. En kalibrering bör därefter göras en 
gång per år. För en noggrann kalibrering måste 
instrumentet sändas till Hanna Instruments.
Du kan också kalibrera instrumentet själv med 
hjälp av kalibreringskammare HI-7101 med en 
noggrannhet av ± 5%
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