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TECHNICKÝ TEPLOMĚR VPICHOVACÍ TRV

Popis a způsob použití
Dvojkovový technický teploměr TRV je vpichovací, a
proto  se  neinstaluje.  Používá  se  zejména  k měření

teplot v zemědělství (teplota siláže, kompostu, skládky
obilí,  stohu slámy apod.),  pro měření teplot  skládek
uhlí,  v máčírnách  lnu,  v potravinářském  průmyslu
(pivovarnictví,  sladovny),  kde  nejsou  požadovány
zvláštní hygienické předpisy. Při používání teploměru
dbejte, aby stonek teploměru nebyl vystaven rázům a
ohybu.

Technické údaje

Dělení stupnice Rozsah stupnice Měřicí rozsah Přesnost Hmotnost
po 1 °C -30 ÷ +50 °C -20 ÷ +40 °C ± 2  z  rozsahu 1050g
po 2 °C    0 ÷ +200 °C +20 ÷ +180 °C stupnice

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.

Způsob montáže
Teploměr  vpichujte  do  země  pouze  pomocí
přiloženého držáku.

Možné drobné závady a jejich odstraňování
Závady teploměrů TRV odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka
Za předpokladu, že výrobek bude 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 nešetrném zacházení

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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