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Vides mērītājs     Modelis: EM-9100

Lietošanas instrukcija

Environment Meter, 4 in1, Humidity, Anemometer, Light, 

Type K/J, EM-9100

Features:

 4 in 1: Humidity meter, Light meter, Anemometer, Type K/J thermometer. 
 Humidity: 10 to 95 %RH, 0 to 50 oC. 
 Light: 0 to 20,000 Lux. 
 Anemometer: 0.5 to 25 m/s. 
 Type K thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF. 
 Type J thermometer: -100 to 1200 oC, oC/oF. 
 Unit select, Data hold, REC ( max., min. ). 
 Separate probe, easy operation. 
 RS-232 interface, Record ( max., min. ). 
 Optional sound level probe, SL-407. 
 DC 9V battery ( 006P ). 
 Type K Temp. probe ( optional ) : TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04, refer page 47. 
 Patented. 

Iegādājoties VIDES MĒRĪTĀJU Jūs sperat soli pretī augstākas preczitātes 
mērījumiem. Lai gan VIDES MĒRĪTĀJS  ir kompleksa un trausla ierīce, tā uzbūve ir izturīga.
Lūdzu uzmanīgi izlasiet sekojošās instrukcijas un vienmēr turiet šo instrukciju viegli 
sasniedzamā vietā.

Lietošanas instrukcija

1. Īpašības

 Apkārtējās vides mērinstruments, daudzfunkcionāls, viss vienā
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 K/J tipa termometrs, miturma/temperatūras mērītājs, anemometrs, gaismas mērītājs, 
skaņas līmeņa mērītājs ( izvēles adapteri)

 Termometru Termopāris var tikt uzstādīts uz K vai J graduāciju.

 Temperatūras mērīšanu var veikt C vai F vienībās.

 Anemometru var uzstādīt vienības: m/S, FPM, Km/h, mph, knot.

 Gaismas mērītājam var uzstādīt LUX vai Ft-cd vienības.

 Mērītājam var uzstādīt auto-izslēgšanas vai manuālo izslēgšanas režīmu.

 Temperatūras mērījumiem ir 0.1 grāda izšķirspēja.

 Mikrodatora shēma nodrošina automatizētu funkcionēšanu un augstu precizitāti.

 2 LCD displeji, viegli nolasāmi.

 Reģistrē maksimālos un minimālos nolasījumus.

 Datu saglabāšanas funkcija,  lai saglabātu vēlamās vērtības.

 Iebūvēta ligzda DC 9V adapterim.

 RS232 PC serījas interfeiss.

 Daži taustiņi uz paneļa, viegli izmantojami.

 Iebūvēts zemas batarejas indikators.

 Lieljaudas, kompakts korpuss. 

 Piejams HVAC programmām.

2. Specifikācijas

2.1. Vispārejas specifikācijas

Shēma Pielāgota vienas mikroshēmas LSI mikroprocesora shēma
Displejs  LCD izmērs: 60mm  33 mm

 Divu funkciju displejs
Mērīšana  K/J tipa termometrs

 Anemometrs ar Temp.
 Gaismas mērītājs
 Skaņas līmeņa mērītājs (izvēles adapteris)

Temperatūras 
kompensācija 

 K/J tipa 

Automātiskā auksto mezglu kompensācija abiem termometra K/J 
tipiem
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Temp
Lineārā 
kompensācija

 K/J tipa 
Temp

Lieneārā kompensācija pilnam diapazonam.

Ieejas ligzda

 K/J tipa 
Temp

Standarta 2 tapu termopāra ligzda

Pārsniegšanas 
indikators

Parādās „ - - - - - „ .

Datu saglabāšana Iesaldē displeja rādījumus
Atmiņas atsaukšana Maksimālās un minimālās vērtības
Paraugu ņemšanas 
laiks uz displeja

Aptuveni 1 sekunde.

Izslēgšana Auto izslēgšana, lai saglabātu batareju darbības ilgumu, vai 
manuālā izslēgšana, nospiežot taustiņu.

Datu izvade RS 232 sērijas interfeiss
Darbības 
temperatūra

0 līdz 50C

Darbības mitrums Mazāk nekā 80% R.H.
Enerģijas padeve 006P DC 9V batarejas ( sārmainās vai lieljaudas tipa)
Enerģijas 
izmantojums

K/J tipa termometrs:
Aptuveni DC 6 mA
Mitruma, Anemometrs, Gaismas mērītās:
Aptuveni DC 10 mA

Svars 256 g/0.56 LB, pamatinstruments
Izmēri Mērītājs 1807232 mm

7.1  2.8  1.3 collas
Zonde 105  46  29 mm

Iekļautie aksesuāri Lietošanas instrukcija                          1gab.
Zonde ( EM-900P)                               1 gab.
Pārnēsāšanas soma                               1gab.

Izvēles aksesuāri  K tipa termopāra zonde.
TP-01, TP-02A. TP-03, TP-04.

 Skaņas adapteris, SL-407

 AC līdz DC 9V adapteris, AP-9VB.

 RS232 kabelis, UPCB-02.

 USB kabelis, USB-01

 Datu iegūšanas programmatūra, SW-U801-WIN.

 Pārnēsāšanas soma, CA-05A, CA-06.

2-2 Elektriskās specifikācijas (235C)

K/J tipa termometrs

Sensora tips Izšķirtspēja Diapazons Precizitāte

Karļa Ulmaņa Gatve, RĪGA, LV1004,Tālr. +371-67371001, 29244766, 29471624,
 Fax + 371-67361382, ecoplus.ltd@gmail.com, www.termometri.lv, www.jumo.lv

Page 3

http://www.jumo.lv/
http://www.termometri.lv/
mailto:ecoplus.ltd@gmail.com


www.termometri.lv

K tipa 0.1 C -50.0 līdz 1300.0 C  ( 0.4%+ 0.8 C)
-50.1 līdz -199.9 C  ( 0.4%+ 1 C)

0.1 F -58.0 līdz 2372.0 F  ( 0.4%+ 1.5 F)
-58.1 līdz -327.8 F  ( 0.4%+ 1.8 F)

J tipa 0.1 C -50.0 līdz 1100.0 C  ( 0.4%+ 0.8 C)
-50.1 līdz -199.9 C  ( 0.4%+ 1 C)

0.1 F -58.0 līdz 2012.0 F  ( 0.4%+ 1.5 F)
-58.1 līdz -327.8 F  ( 0.4%+ 1.8 F)

 Precizitātes vērtībā ir norādīta tikai mērītājam.

 Temp. zonde (K tipa TP-01, TP-02A. TP-03, TP-04) ir izvēles aksesuārs, skat. 
22. lpp. 

Anemometrs

A. Gaisa ātrums

Mērvienība Diapazons Izšķirtspēja Precizitāte
m/S 0.4 – 25.0 m/s 0.1 m/s  (2% + 0.2 m/s)
km/h 1.4 – 90.0 km/h 0.1 km/h  (2% + 0.8 km/h)
mph 0.9 – 55.9 mph 0.1 mph  (2% + 0.4 mph)
knot 0.8 – 48.6 knots 0.1 knot  (2% + 0.4 knots)
FPM 80 – 4930 ft/min 1 ft/min  (2% + 40 ft/min)
Piezīme:  m/s – metri sekundē       FPM- pēdas minūtē,    mph – jūdzes stundā
km/h – kilometri stundā,   knot – jūras jūdzes stundā (starptautiski mezgls)

B. Temperatūŗa
Mērīšanas diapazons 0 C līdz 50 C/ 32 F līdz 122 F
Izšķirtspēja 0.1 C /0.1 F
Precizitāte  0.8 C/1.5 F

Mitruma/ Temp. mērītājs
A. Mitrums

Mērīšanas diapazons 0% līdz 95 % R.H.
Izšķirtspēja 0.1 % R.H.
Precizitāte 70% RH ( 3% nolasījumam + 1% RH)

< 70% RH  3% RH

B. Temperatūra
Mērīšanas diapazons 0 C līdz 50 C/ 32 F līdz 122 F
Izšķirtspēja 0.1 C /0.1 F
Precizitāte  0.8 C/1.5 F

Gaismas mērītājs
Mērīšanas diapazons Lux 0 līdz 20,000 LUX

Ft-cd 0 līdz 1,860 Ft-cd
Izšķirtspēja Lux 1 LUX

Ft-cd 0.1 Ft-cd
Precizitāte   (5% rdg  8 dgt)
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Piezīme: Ft-cd: pēdu kandelas

 Speciāli pārbaudīts RF lauka vidē ar mazāku frekvenci nekā 3V/M un tikai 30 MHz  

3-1 Displejs
3-2 Ieslēgšanas/izslēgšans, iziešanas, nosūtīšanas taustiņš
3-3 Funkcijas/ iesaldēšanas taustiņš
3-4 Reģistrēšanas/ ieejas taustiņš 
3-5 Iestatījumu/ gaismas nulles taustiņš
3-6 RS-232 izejas termināls
3-7 Zonde ( Anemometrs, Mitruma/Temp. , Gaismas)
3-8 Anemometra spārs
3-9 Mitruma/ Temp. sensors
3-10 Gaismas sensors
3-11 Zondes kontaktdakša
3-12 Temperatūras ligzda
3.13 Zondes ligzda
3.14 Batarejas nodalījums/vāks

4.Vispārējā mērīšans procedūra
Mērītāja iestatītās vērtības ir:

 Gaisa ātruma vienības ir m/S

 Temperatūras vienības ir C
 Gaismas vienības ir LUX.

 Termopāra  funkcijas tips ir K

 Datu reģistrēšanas laiks ir 2 sekundes.
4-1 Anemometra/ Temp. mērīšana
1) Iespraudiet zondes kontaktdakšu zondes ligzdā.
2) Ieslēdziet mērītāju nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
3) Nospiediet funkcijas taustiņu un turiet to nospiestu līdz uz ekrāna parādās 

Anemometra vienības ( m/S, km/h, mph, knot vai FPM) un Temp. vienības ( C vai 

F).
4) Turot rokā zondi, pavērsiet tās priekšu pret gaismas plūsmas avotu. Displejs parādīst 

gaisa plūsmas ātrumu un temperatūŗu, kur reģistrē zondes galva.
Piezīme:
Procedūras, lai nomainītu Anemometra un Temp vienības, skat.5-1 nodaļu 14 lpp.

4-2 Mitruma un temperatūras mērīšana
1) Iespraudiet zondes kontaktdakšu zondes ligzdā.
2) Ieslēdziet mērītāju nospiežot ieslēgšanas taustiņu vienreiz.
3) Nospiediet funkcijas taustiņu un turiet to nospiestu līdz uz ekrāna parādās Mitruma 

vienība (RH %) un Temp. vienība ( C vai F).
4) Displejs parādīs mitruma un temperatūras vienības, kuras nolasa Mitruma/Temp. 

sensors.
Piezīme:
Procedūras, lai nomainītu Temp vienības, skat.5-3 nodaļu 14 lpp.
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4-3 Gaismas mērīšana
1) Iespraudiet zondes kontaktdakšu zondes ligzdā.
2) Ieslēdziet mērītāju nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
3) Nospiediet funkcijas taustiņu un turiet to nospiestu līdz uz ekrāna parādās Gaismas 

stipruma vienība (LUX vai Ft-cd).
4) Displejs parādīs gaismas stipruma vērtību , kuru nolasa Gaismas sensors.

Nulles pielāgošana
Aizgklājiet pilnībā Gaismas sensoru, nospiediet Gaismas nulles taustiņu vienreiz, displejs 
rādīs nulles vērtību.

 Nulles pielāgošana var tikt veikta, kad displeja vērtība ir 10 LUX robežās.
Piezīme:
Procedūras, lai nomainītu Gaismas vienību(LUX, Ft-cd), skat.5-1 nodaļu 14 lpp.

Temperatūras K/J tipa mērīšana
1.Metode

1) Atvienojiet zondes kontaktdakšu no zondes ligzdas.

      Pievienojiet Temp. zondi (K tipa TP-01, TP-02A. TP-03, TP-04) pie K/J tipa Temp. 
zondes ligzdā.
2) Ieslēdziet mērītāju nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
3) Displejs rādīs Temp. vērtību, kuru nolasa zondes galva.
2.Metode

       1)  Iespraudiet zondes kontaktdakšu zondes ligzdā.

      Pievienojiet Temp. zondi (K tipa TP-01, TP-02A. TP-03, TP-04) pie K/J tipa Temp. 
zondes ligzdā.

       2) Ieslēdziet mērītāju nospiežot ieslēgšanas taustiņu vienreiz.
       3) Displejs rādīs Temp. vērtību, kuru nolas Temp. zondes galva.

Piezīme:

Procedūras, lai nomainītu Termopāra funkciju (K tipa, J tipa) un Temp. vienību ( C 

vai F), skat. 5-2, 5-3 nodaļā, 14 lpp.

4-5 Skaņas līmeņa mērīšan (izvēles zonde)
1) Sagatavojiet izvēles skaņas adapteri, SL- 407. Iespraudiet skaņas adatera 

kontaktdakšu zondes ligzdā.
2) Ieslēdziet mērītāju nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
3) Mērītājs ir gatavs skaņas līmeņa mērīšanai, displejs rādīs skaņas līmeņa vērtību „dB” 

vinībās.
4-6 Datu iesaldēšana
Mērīšanas laikā nospiediet iesaldēšanas taustiņu vienreiz, displejs rādīs „HOLD” simbolu
un nomērītā vērtība tiks iesaldēta.

 Nospiediet vēlreiz iesaldēšans taustiņu un iesaldēšanas funkcija tiks izslēgta.

4-7 Datu reģistrēšana
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 Datu reģistrēšanas funkcija ieraksta maksimālās un minimālās vērtības. 
Nospiediet reģistrēšanas taustiņu vienreiz, lai ieslēgtu reģistrēšanas funkciju un 
uz displeja parādīsies „REC” simbols.

 Kad uz displeja ir „REC” simbols:
a) Nospiediet reģistrēšanas taustiņu vienreiz, uz displeja parādīsies „REC MAX” 

simbols un maksimālā vērtība.
Nospiediet reģistrēšanas taustiņu vēlreiz, uz displeja parādīsies „REC MIN” un 
minimālā vērtība.
Ja vēlaties izdzēst maksimālo (minimālo) vērtību nospiediet iesaldēšanas 
taustiņu vienreiz un displejs rādīs tikai „REC” simbolu un izpildiet atmiņas 
funkciju.

b) Lai izietu no atmiņas funkcijas nospiediet reģistrēšanas taustiņu un turiet vismaz 
2 sekundes. Displejs atgrizīsies pie pašreizējiem nolasījumiem.

 
5.  Uzlaboto iestatījumu procedūra
Pirms uzlaboto iestatījumu procedūras izejiet no iesaldēšanas un reģistrēšana 
funkcijas.

 Nospiediet iestatītjumu taustiņu un turiet vismaz 5 sekundes, lai ieet 
iestatījuma funkcijā.

 Pēc vēlamās vērtības iestatīšanas, nospiediet  taustiņu Enter, lai saglabātu.

 Nospiediet izejas taustiņu, lai izietu no iestatīšanas procedūras.

a. Turiet iestatīšanas taustiņu vismaz 5 sekundes, lai iekļūtu uzlabatajā iestatījuma 
procedūrā.

b. Spiediet iestatīšanas taustiņu, lai nomainītu uzstadījuma finkcijas, uz apkašējā 
displeja pēc kārtas parādīsies:

Unit                        Nomainīt mērvienības
K                             Nomainīt termopāra tipu (K vai J)

C                           Nomainīt Temp. vienības C vai F
OFF                        Auto ieslēgšanas/izslēgšanas pārvalde (ON/OFF)
Code                       Koda ievadīšana, tālākai kalibrēšanas izmantošanai

5-1 Nomainīt mērvienības
Mērvienību nomaiņa ir pieejama Anemometram/Temp. mērītājam, Gaismas 
mērītājam.

a. Izmantojie funkciju taustiņu, lai iestatītu vēlamo mērvienību.
Anemometrs m/S, km/h, mph, knot, FMP
Gaismas mērītājs LUX, Ft-cd

b. Pēc izvēles veikšanas, nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu izvēlēto 
mērvienību.

5-2 Nomainīt termopāra tipu (K vai J)
Termopāra tipa, uz K vai J tipu, pieejama tikai K/J tipa termopārim.
a. Izmantojiet funkciju taustiņu, lai izvēlētos K vai J tipu.
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b. Pēc tipa izvēles (K vai J), nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu izvēlēto tipu.

5-3 Nomainīt Temp. vienības C vai F
Temp. vienības C vai F nomaiņa pieejama tikai Anemometram/Temp. 
mērītajam,  Mitruma/Temp. mērītājam, K/J tipa Termometram

a. Izmantojiet funkcijas taustiņu, lai izvēlētos  C vai F vienības.

b. Pēc vēlamo vienību izvēles (C vai F), nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu 
izvēlētās vienības.

5-4 Auto barošana
(Apakšējais displejs rāda OFF)

a. Izmantojiet funkcijas taustiņu, lai izvēlētos „YES” vai „no”

 YES : Auto barošana izslēgta

 no : Auto barošana ieslēgta
b. Pēc vēlamās funkcijas izvēles (YES vai no), nospiediet taustiņu Enter, lai 

saglabātu izvēlēto funkciju.

5-5 Koda ievadīšana, turpmākai kalibrēšanas izmantošanai
(Apakšējais displejs rādīs „CodE”)
Augšējais displejs rādīs 100.
Koda iestatīšana tiek izmantota turpmākās kalibrēšanas izmantošanai.
Neievadiet nekādu jaunu kodu, vienkārši nospiediet taustiņu Enter un tas pabeigs 
uzlaboto iestatījumu procedūru.

6. RS232 PC sērijas interfeiss
Instrumentam ir RS232 PC interfeiss caur 3.5 mm termināli
Datu izvade ir 16 ciparu plūsma, kura var tik izmanto pēc lietotāja vajadzībām.
RS232 jāsavieno ar instrumenta PC sērijas izeju.
16 ciparu datu plūsma tiks attēlota sekojošā formātā:

D15  D14  D13  D12  D11  D10  D9  D8  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0

Katrs cipars apzīmē sekojošu stāvokli:

D15 Sākt darbu
D14 4
D13 Kad sūta apakšējā displeja datus= 1

Kad sūta augšējā displeja datus = 2
D12, D11 Displeja signalizators

C = 01 F = 01 m/S = 08

km/h = 10 mph = 12 knot = 09

FPM  = 11 %RH = 04 dB = 17

LUX = 15 Ft-cd = 16

D10 Polaritāte
0 = Pozitīva    1 = Negatīva

D9 Decimālzīmes (DP), no labās uz kreiso pusi
0 =  DP nav, 1=1 DP, 2=2 DP, 3=3DP
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D8 – D1 Displeja rādījumi, D8= MSD, D1=LSD
Piemēram:Ja displejs rāda 1234, tad D8 – D1 ir: 00001234

D0 Beigt darbu

RS232 iestatījumi
Pārraides ātrums 9600
Paritāte Nav
Datu bitu skaits 8 biti
Stop biti 1 bits

7. Batareju nomaiņa
1) Kad displeja kreisajā stūrī parādās  „  „  zīme, tas nozīmē, ka nepiecišama batareju 

nomaiņa. Tomēr instruments vēl var darboties pāris stundas pēc šīs zīmes parādīšanās, pirms 
mērījumi kļūs neprecīzi.

2) Atveriet batareju nodalījumu un izņemiet batereju.
3) Nomainiet to ar 9V batareju (Sārmainās vai Lieljaudas tipa) un aiztaisiet vāku.
4) Pārliecinieties, ka vāks ir labi aiztaisīts pēc batareju nomaiņas.

8. Izvēles aksesuāri
RS232 kabelis
UPCB-02

Interfeisa kabelis (izolēts kabelis), kurš tiek izmantots, lai savienot mērītāju ar 
datoru (COM ieeja).

USB kabelis
USB-01

Interfeisa kabelis, kurš tiek izmantots, lai savienot mērītāju ar datoru (USB 
ieeja).

Datu iegūšanas programmatūra 
SW-U801-WIN

 SW-U801-WIN ir jaudīga multidispleju (1/2/4/6/8 displeju) programmatūra, 
nodrošina datu reģistrēšanas funkciju, teksta displeju, kvadrātainu displeju, 
tabulu displeju, datu ierakstīšanas augstāko/zemāko limitu, datu meklēšanu, 
teksta atskaiti, tabulu atskaiti...xxx.mbd datu faili var tikt ielādēti EXCEL, 
ACESS...programmās, plašs pielietojums

(K tipa) TP-01  Maksimālā īstermiņa darbības temperatūra: 300 C (572 F)

 Tas ir sevišķi ātras reaģēšanas termopāris, piemērots daudzām 
vispārējām pielietošanām

Termopāra zonde (K tipa), TP-02  Mērīšanas diapazons: -50 C līdz 900 C / -50 F līdz 1650 F.

 Izmēri: 10 cm caurule, 3.2 mm diametrs
Termopāra zonde (K tipa), TP-03  Mērīšanas diapazons: -50 C līdz 1200 C/-50 F līdz 2200 F.

 Izmēri: 10 cm caurule, 8 mm diametrs
Vrismas zonde (K tipa), TP-04  Mērīšanas diapazons: -50 C līdz 400 C / -50 F līdz 752 F.

 Izmērs: Temp. sensora galva – 15mm diametrs
Zondes garums- 120mm.

Skaņas adapteris SL-407 Skaņas līmeņa adapteris  savienots ar mērītāju, tiks izmantots skaņas līmeņa 
mērīšanai, frekvence atbilst IEC 61672 2. tipam.  
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