
 1 

Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
      Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на 
закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както 
и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора 
за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите” 
     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 
           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                              тел.:  851-05-05  
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113   тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.: 84-22-00   
          Велико Търново, ул. „Мармарлийска” 35  тел.: 67-03-62 

ИСНТРУКЦИИ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА  ЦИФРОВ  ТЕРМОМЕТЪР  ТМ902   No. 106100 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
 Работи с термодвойки тип „К” ( NiCe – NiAl ). 
 Има стандартна букса за термодвойка тип „K”. 
 LCD  дисплей 
 LSI интегрирана електронна схема 
 Компактен и лек измервателен уред с висока точност и широк измервателен обхват. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ 
Датчик:    термодвойка тип „К” 
Резолюция на дисплея:  1С   
-50С ÷ -40С   ±4С 
-40С ÷ -20С   ±3С 
-20С ÷ 0С   ±2С 
0С ÷ 500С   ±(0.75%+1С) 
500С ÷ 750С   ±(1%+1С) 
750С ÷ 1000С  ± (2%+1С) 
1000С ÷ 1200С  ± (4%+1С) 
Измервателен обхват:  -50С ÷ 1200С 
Околна температура:  0С ÷ 50С (съхранение при -30С ÷ 60С) 
Влажност:   <80% RH 
Захранване:   батерия 6F22  9V 
Консумация:   14 mW (гарантира 150-200 часа с 1 батерия) 
Размери:   105 х 70 х20 mm 
Tегло:    150 g 
Импеданс:   10 MΩ 
 
ВНИМАНИЕ ! 
Термометър   TM902 стандартно е окомплектован с термодвойка TP-01, която е подходяща за 
измерване на температури до 250С. За по-високи температури трябва да разполагате с подходяща 
термодвойка тип „К”. Препоръчват се TP-02A  с обхват -50С ÷ 900С и TP-03 с обхват -50С ÷ 
1200С. 
 
Никога не докосвайте с термосондата проводници или елементи под напрежение ! 
 
За да измерите температура  поставете батерията от комплекта , свържете термосондата и 
включете термометъра.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


