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 Intelligens hordozható mérőműszer 
OHE-TWP02-D 

    

Áttekintés 
Az OHE-TWP02-D testhőmérsékletet, valamint környezeti hőmérséklet- és páratartalommérési módokat kínál. Automatikusan átválthat a 

testhőmérséklet üzemmódra, amikor a távolságmérő érzékelő érzékeli az emberi testet, és a beépített infravörös termofil érzékelő pontosan 

érzékeli az emberi testfelületről kibocsátott infravörös fény sugárzását a testhőmérséklet mérésére. A belsejébe integrált páratartalom-érzékelő 

figyelemmel kísérheti a környezeti hőmérsékletet és a páratartalmat. Az érintésmentes mérés elkerüli a keresztfertőzést, és a nagy 

fényerő-szegmensű LCD tiszta kijelzőt biztosít, és könnyen kezelhető. Az OHE-TWP02-D olyan beltéri helyszíneken alakalmazható, mint a 

közösségek, bevásárlóközpontok, irodaházak, iskolák, stb. 
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 Funkciók 
 Az érintésmentes csuklóhőmérséklet-mérés elkerüli a keresztfertőzést. 

 Támogatja a környezeti hőmérséklet és páratartalom monitorozását. 

 Nagy pontosság, 0,2°C-nál kisebb mérési eltéréssel és 5 cm-nél kisebb mérési távolsággal. 

 Automatikusan méri a testhőmérsékletet, ha emberi testet észlel, anélkül, hogy megnyomnák a gombot. 

 Figyelmeztetéseket ad a különböző eseményekre, beleértve a magas testhőmérsékletet és a hőmérsékleti tartományon kívül. 

 A nagy fényerőű LCD kijelző még erős napfény esetén is tiszta nézetet tesz lehetővé. 

 

 

Rendelési adatok 

Modell Megjegyzések 

OHE-TWP02-D Intelligens hordozható mérőműszer 

OHE-TWP02-D-S31 Intelligens hordozható mérőműszer és konzol 

Funkciók 
Paraméter Leírás 

Munka mód 

Automatikus mód: Alapértelmezés szerint megjeleníti a környezeti 
hőmérsékletet, és megjeleníti a testhőmérsékletet, amikor az emberi testet 
észleli a mérési tartományon belül. A testhőmérséklet 10-es években jelenik 
meg, miután nem észlelnek emberi testet. 
Megjelenített ikon (villogó hőmérő ikon): 
Környezeti hőmérséklet mód: Megjeleníti a környezet hőmérsékletét. A 
testhőmérséklet mérése és a távolságmérő érzékelő ki van kapcsolva. 
Megjelenített ikon: 
Testhőmérséklet mód: Alapértelmezés szerint --.-°C / --.-°F,és  megmutatja a    
testhőmérsékletet, amikor az emberi testet észlelik a mérési tartományon belül. 
A testhőmérséklet 10-es évekre jelenik meg. 
Megjelenített ikon: 

Riasztási hőmérséklet 

Az alapértelmezett riasztási hőmérséklet 37,6°C. A beállítás módosítása: 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsológombot, és dugja be a tápellátást. 
Megjelenik az aktuális beállítás. 
2. Nyomja meg a módkapcsoló gombot(       )egyszer a 0,1-es emeléshez, 
nyomja meg egyszer az egységkapcsoló gombot (       ) a 0,1-es 
csökkenéshez. A tartomány 37°C és 38°C között alakul. 
3. A beállítás mentéshez várjon a 10 másodpercet. Hangjelzést fog hallani, és a 
beállítás automatikusan mentésre kerül. 

Az önteszt elindítása 
A bekapcsolódás után a képernyőn lévő összes ikon be van írva, és a csipogó 
egyszer 

Testhőmérséklet mérési 
módszer 

Érintésmentes, csuklóhőmérséklet-mérés 

Hőmérséklet-mérési Test: 32°C és  42°C között 
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Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 

Épület No.10, Wanlun  Science Park, Jiangling Road 88,  Binjiang  District, Hangzhou, Zhejiang, Kína (310051) 

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com 

http://www.uniview.com   ©2020  Zhejiang  Uniview Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva. 

*A termékleírások és a rendelkezésre állás előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

tartomány Környezet: 0°C és 50°C között 
Mérési egység 0,1°C 
Mérési eltérés Test: 35°C és 42°C között: ±0,2°C, Külső környezet tartomány felett: ±0,3°C 
Mérési távolság ≤5cm 
Páratartalom tartomány 0-99% RH 
Páratartalom egység 1% RH 

Kijelző 
Szegmens LCD 
Állítható °C  és  °F között 

Hang riasztás 
Egy hangjelzés: A hőmérséklet a riasztási hőmérséklet alatt van 
Állandó sípolás: A hőmérséklet eléri vagy meghaladja a riasztási hőmérsékletet 

Anyag Műanyag 
Tápegység 5VDC±25%, Micro-USB 
Méretek 105mm*105mm*30mm 
Felszerelhetőség falra szerelhető/szabványos konzoltartó 

Üzemi hőmérséklet 
0°C és   50°C között (10°C  és  40°C közötti környezeti hőmérséklet 
testhőmérséklet módban) 

Üzemi páratartalom ≤85% RH, nem kondenzációs 
Tárolási hőmérséklet -20°C és  +60°C között 
Tárolási páratartalom ≤85% RH, nem kondenzációs 
Működési környezet Fedett beltér 

http://www.uniview.com/
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