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TEPLOMĚR PŘÍLOŽNÝ DTTR

Popis a způsob použití
Teploměr DTTR je  určen k měření teploty  kovových
potrubních  rozvodů  a  kovových  rozvodů  ústředního
topení,  kde  nejsou  požadovány  zvláštní  hygienické
předpisy.  Teploměr  umožňuje  rychlou  informaci  o
teplotě  v kterémkoliv  místě  trubkových  rozvodů
otopných  soustav  bez  nutnosti  jejich  narušení,  a  to
pouhým přiložením k povrchu trubky.
Je dodáván s hliníkovým teplovodním kroužkem pro
jmenovitý  rozměr  trubky  a  sponou  nebo  válcovou
pružinou  pro  uchycení  teploměru  na  potrubí.  Obě
provedení  teploměru  umožňují  libovolné  natočení
teploměru.  Před  umístěním  teploměru  na  trubku  je
nutno  teplovodný kroužek  nasunout  na  čep  v zadní
části  teploměru.  DTTR  se  nesmí  používat  jako
bezpečnostní výstroj.

Technické údaje
Měřicí rozsah po 1 °C
Dělení stupnice 0 ÷ 120°C
Použitelné ø trubek [“] 3/8, 1/2, 3/4, 1, 5/4, 6/4, 2
Přesnost při 20 °C ±5 °C

při 50 °C ±3 °C
při 80 °C ±5 °C

Podmínky skladování
Skladovací prostory musí být prosty chemických nebo
jiných  činitelů,  které  by  mohly  působit  rušivě  na
hotové  uskladněné  výrobky.  S teploměry  je  nutno
zacházet šetrně a bez větších nárazů. 
Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max.
vlhkostí vzduchu 70 % a teplotou 0 °C až 30 °C, bez
náhlých tepelných změn.

Likvidace
Likvidaci  provést  následujícím  způsobem:  Odevzdat
do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování
Závady teploměr DTTR odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka
Za předpokladu, že bude výrobek umístěn a používán
v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu,
poskytuje  výrobce  záruku  dle  platného  zákoníku,
pokud nebude sjednáno jinak.
Výrobce odmítne záruční  opravu,  jestliže byl  přístroj
poškozen: 

• při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho
zákazníky

• při  montáži  nebo  demontáži  do  zařízení
odběratele, popř. jeho zákazníků

Záruční a pozáruční opravy
Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný
výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.
Havlíčkova 919/24
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263
Fax: 583 718 150 
E-mail: prodej@metra-su.cz 
www: http://www.metra-su.cz
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