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Introducere 
Înregistratorul de temperatură şi umiditate este prevăzut cu un senzor foarte exact de temperatură 
şi umiditate. Avantajele principale ale înregistratorului sunt exactitatea ridicată, timpul scurt de 
răspuns şi stabilitatea. Acest aparat are o largă utilizare în monitorizarea şi înregistrarea valorilor 
de temperatură şi umiditate ale mediului ambiant. 
 
Funcţii şi specificaţii tehnice 
Funcţii: 
Pot fi monitorizate în mod eficient valorile de temperatură şi umiditate pe perioade lungi de timp, 
datorită posibilităţii înregistrării datelor. Valorile sunt înregistrate în înregistrator, astfel încât ele 
pot fi transmise cu uşurinţă către computerul PC, prin portul USB. Pe ecranul LCD sunt afişate 
valorile actuale, maxime şi minime, precum şi ora, data şi valoarea temperaturii sau umidităţii.  
 
Atenţie: 
Înregistratorul de date trebuie aşezat într-un loc corespunzător. Dacă măsurătorile sunt efectuate 
într-un mediu cu temperatură joasă sau umiditate ridicată, după efectuarea măsurătorii 
înregistratorul trebuie aşezat în condiţii normale, până în momentul evaporării umidităţii, înainte 
de a începe citirea datelor. 
Conectarea înregistratorului la PC poate prelungi durata de viaţă a bateriei. 
 
Caracteristici: 
1) Memorie cu până la 32700 citiri, 
2) Ecran LCD pe care sunt afişate informaţiile privind înregistrarea datelor, 
3) Perioada de măsurare reglată de la 1 secundă până la 24 de ore, 
4) Transmiterea datelor înregistrate la PC prin portul USB. 
5) Afişarea alarmei după depăşirea valorii maxime sau minime reglate de către utilizator. 
6) Programul de analiză a datelor permite reprezentarea grafică a valorilor înregistrate. 
 
Specificaţii: 

Umiditate 
relativă 

Domeniu complet 0 - 100% 

Exactitate (între 0 do 20 şi între 80 şi 100%) ±5,0% 

Exactitate (între 20 do 40 şi între 60 şi 80%) ±3,5% 

Exactitate (între 40 şi 60%) ±3,0% 

Temperatura Domeniu complet între -40 şi 70°C (între -40 şi 
158°F) 

Exactitate (între -40 do -10 şi între +40 şi 
+70°C) 

±2C 

Exactitate (între -10 şi +40°C) ±1°C 

Exactitate (între -40 şi +14 şi între 104 şi 158°F) ±3,6°F 

Exactitate (între +14 şi +104°F) ±1,8°F 
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Rezoluţie:     umiditate relativă  0,1% 
       temperatura  0,1°C 
Memorie:     32700 citiri 
Perioada de măsurare:   de la 1 secundă până la 24 de ore 
Program:      Windows 2000/XP/Vista 
 
Operarea aparatului: 
 

1. Simbol bateriei  informează despre starea acesteia. Atunci 

când bateria este consumată, simbolul îşi schimbă aspectul în . 
În această situaţie, bateria trebuie înlocuită cu alta nouă. Durata de 
viaţă a bateriei este de minimum 3 luni. 
2. TIME: Ora curentă. 
3. DATE: Data curentă. 
4. Ora şi data sunt afişate automat, alternativ, la fiecare 10 secunde. 
5. MAX: Afişează valoarea maximă măsurată. 
6. MIN: Afişează valoarea minimă măsurată. 
7. REC: Simbol care indică înregistrarea datelor. 
8. FULL: Acest simbol informează cu privire la umplerea memoriei înregistratorului. Înregistrarea va 
fi oprită. 
9. %RH: Acest simbol indică faptul că înregistratorul măsoară umiditatea. 

10. °C: Grade Celsius. 

11. °F: Grade Fahrenheit. 
12. După apăsarea butonului MAX/MIN pe ecran va fi menţinută valoarea maximă, minimă, ora şi 
data. Ora şi data sunt afişate alternativ, la fiecare 10 secunde. Dacă timp de 40 de secunde nu 
apăsaţi nici un buton, înregistratorul va ieşi din modul MAX/MIN şi va reveni la menţinerea pe ecran 
valorii şi modului de măsură. 
13. În timpul transmiterii de date, pe ecranul LCD va fi afişat simbolul „-PC-”. După transmiterea 
datelor, înregistratorul va afişa valoarea actuală măsurată, dar nu va înregistra noi valori. Dacă 
doriţi să activaţi înregistrarea de date, porniţi din nou înregistratorul, în caz contrar puteţi doar 
afişa datele. Toate reglajele sunt efectuate prin programul instalat pe computerul PC. 
14. Funcţia de alarmă 
Atunci când valoarea măsurată depăşeşte valoarea limită superioară sau inferioară prestabilită, 
dioda LED a alarmei va începe să clipească, o dată pe minut. Dioda LED roşie care clipeşte indică  
o depăşire a valorii de temperatură, dioda LED galbenă care clipeşte indică o depăşire a valorii de 
umiditate. 
15. Dacă senzorul de temperatură/umiditate nu este conectat corect, pe ecran va apărea simbolul 
„-LO-”. În acest caz, deschideţi partea din spate a carcasei şi montaţi corect senzorul. Verificaţi 
dacă datele afişate sunt corecte. 
 
Instalarea programului 
1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. După un moment, pe ecran va apărea 
fereastra de instalare, cu ajutorul căreia veţi instala programul pe computer. 
2. După instalarea programului, lăsaţi CD-ul în unitate şi conectaţi înregistratorul de date la 
computer cu ajutorul cablului USB. Va apărea fereastra de instalare a controlerului USB. Procedaţi 
conform indicaţiilor, alegeţi calea către CD şi instalaţi controlerul USB. 
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Descrierea programului 
Programul pentru transmiterea de date de la înregistrator prin portul USB este destinat salvării 
datelor din înregistratorul conectat la computerul PC sau la un computer portabil. Datele pot fi 
afişate sub formă grafică, ca foaie de calcul Excel sau sub altă formă. Toate funcţiile principale sunt 
afişate în fereastra principală. 
 
Cerinţe de sistem: 
Windows 2000, Windows XP sau Windows Vista 
 
Cerinţe minime de hardware: 
Computer clasa PC sau computer portabil cu procesor Pentium 90MHz sau mai rapid şi 32MB 
memorie de operare. 
Programul necesită un spaţiu pe hard disk de cel puţin 7MB. 
Rezoluţia recomandată a monitorului este de 1024x768 şi HighColor 16 bit. 
 
Meniul principal 

 
 

 
Salvarea pe hard disk a datelor înregistrate 

 
Deschiderea fişierelor înregistrate 

 
Reglarea orei corecte 

 
Configurarea înregistratorului 

 
Transmiterea datelor de la înregistrator 

 
Afişarea datelor salvate sub formă grafică 

 
Afişarea datelor salvate sub formă de listă 

 
Printarea graficului sau a listei 

 
Ajutor 

 
Operarea 
Ora corectă 
Dacă observaţi că ora înregistratorului este incorectă, puteţi apăsa simbolul  pentru a deschide 
fereastra de reglare a orei corecte: 

 
Introduceţi ora şi data corecte, iar apoi apăsaţi butonul „OK” pentru a seta ora în înregistrator. 
 
Configurarea înregistratorului 
•Apăsaţi iconiţa  în meniul programului. Va apărea fereastra de configurare (vezi mai jos).  
Sub ilustraţie se află descrierea fiecărui câmp din fereastra de configurare. 
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•În câmpul „Samprate Setup” este reglată frecvenţa de înregistrare a măsurătorilor în înregistrator. 
Puteţi introduce valoarea dorită în fereastra de editare din partea stângă şi puteţi alege unitatea de 
timp din câmpul de selecţie din partea dreaptă. 

•Câmpul „LED Flash Cycle Setup” permite reglarea frecvenţei de clipire a diodei LED (selectarea 
„No Light” determină stingerea diodei LED şi prelungirea vieţii bateriei). 

•Opţiunile „Manual” şi „Automatic” permit începerea înregistrării datelor imediat după închiderea  
ferestrei de reglaje (Automatic) sau ulterior (Manual). 

•Panoul „Alarm Setup” permite introducerea valorilor pentru alarma valorilor limită, superioară şi 
inferioară, de temperatură şi umiditate şi stingerea diodei LED a înregistratorului, în vederea 
economisirii energiei. 

•Câmpurile „Circulating Record” şi „No Circulating” permit setarea înregistrării de date în mod 
continuu cu suprascrierea înregistrărilor anterioare (Circulating Record) sau oprirea înregistrării  
(No circulating) în cazul umplerii memoriei înregistratorului. 
 
Apăsaţi butonul SETUP pentru a salva modificările. Apăsaţi butonul DEFAULT pentru a reveni la 
setările implicite. Apăsaţi butonul CANCEL pentru a anula modificările introduse. 
 
Observaţii: 
După încheierea configurării, toate datele înregistrate vor fi şterse definitiv. Dacă doriţi să 
salvaţi datele înainte de ştergerea acestora, apăsaţi butonul CANCEL şi transmiteţi datele în 
computer. 
Asiguraţi-vă întotdeauna că starea bateriei permite efectuarea ciclului complet stabilit de 
înregistrare de date. Dacă nu sunteţi sigur, recomandăm montarea unei baterii noi înainte de 
înregistrarea unor date importante. 
 
Transmiterea datelor din înregistrator 
Pentru a transmite date de la înregistrator la computer: 
A. Conectaţi înregistratorul la acelaşi port USB, la care a fost conectat la instalarea programului. 
B. Deschideţi programul înregistratorului, dacă acesta nu este deja deschis. 

C. Faceţi clic pe iconiţa de  transmitere date  
D. Pe ecran va apărea fereastra afişată mai jos. Apăsaţi butonul DOWNLOAD pentru a începe 
descărcarea datelor. 
 

 
 
După terminarea descărcării datelor va fi afişată fereastra cu graficul (vezi mai jos). 
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Câmpul de sus cuprinde informaţii detaliate privind măsurătorile (timp, frecvenţa de eşantionare, 
număr măsurători, valoarea superioară a alarmei, valoarea inferioară a alarmei, valoarea maximă  
a măsurătorii, valoarea minimă a măsurătorii şi media măsurătorilor). 
 

 
 
Mărire: 
1. Apăsaţi butonul stânga al mausului şi marcaţi cu un dreptunghi 
zona pe care doriţi să o măriţi. 
2. Eliberaţi butonul mausului. 
3. Cu ajutorul glisorului orizontal examinaţi toate datele. Cu ajutorul 
glisorului vertical din partea stângă, examinaţi datele de 
temperatură înregistrate. Cu ajutorul glisorului vertical din partea 
dreaptă, examinaţi datele de umiditate înregistrate. 
 
Micşorarea: 
Micşorarea pentru afişarea tuturor datelor este realizată din butonul . Butonul  
setează axa verticală (Y) de temperatură şi umiditate.  

 setează culoarea fundalului, culoarea grilei şi culoarea datelor de temperatură şi umiditate. 

 
 

 ajustează fereastra graficului. 
 

 
Permite utilizatorului selectarea datelor de afişat pe grafic. Se pot adăuga sau îndepărta linii din 
grilă de pe axa x şi axa y. 
„Mark points”: amplasează nişte marcaje pe grafic în punctele datelor de măsură reale, astfel încât 
graficul nu va mai fi o linie continuă. 
Faceţi clic pe iconiţa de listă  pentru a afişa fereastra cu lista, care va cuprinde şi data şi ora 
măsurătorilor. 
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Se pot vedea aici ora şi data de efectuare a măsurătorilor. 
 
Deschiderea şi salvarea fişierelor 
1) Faceţi clic pe iconiţa  pentru a deschide fereastra de salvare a fişierului. 

 
 
2) Scrieţi denumirea fişierului şi salvaţi-l cu extensia implicită. Fişierul va fi salvat cu extensia 
„.record”, pentru a putea fi deschis în programul înregistratorului şi cu extensia „.xls”, pentru  
a putea fi deschis ca foaie de calcul. 

Pentru a deschide un fişier existent şi pentru a afişa datele de pe grafic, faceţi clic pe iconiţa .  
Când pe ecran apare fereastra, alegeţi fişierul respectiv cu extensia „.record”. 
 
Imprimarea graficelor şi listelor 
Faceţi clic pe iconiţa  pentru a afişa datele sub formă grafică, iar apoi apăsaţi  pentru  
a imprima graficul. Faceţi clic pe iconiţa  pentru a afişa datele sub formă de listă, iar apoi 
apăsaţi  pentru a o imprima. 
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