
HI146
Digitale thermometer
voor muurbevestiging

HANDLEIDING
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BESTE KLANT 
Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, 
deze gebruiksaanwijzing goed door. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leveran-
cier.

Zorgt u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, ervoor dat het geschikt is voor de omgeving waarbinnen het wordt 
gebruikt. Gebruik of bewaar het instrument niet in gevaarlijke omgevingen, voor uw veiligheid en die van het instrument.

è Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van 
de rechthebbende, Hanna Instruments.

è Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk van zijn producten te 
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

VOOR GEBRUIK
Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan tijdens transport. Bij schade, 
gelieve contact op te nemen met uw leverancier. 

Deze meter wordt geleverd met:

• roestvrijstalen sonde
• batterij
• handleiding

Voordat u dit product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het volledig geschikt is voor uw specifieke toepassing en voor de 
omgeving waarin het wordt gebruikt. Het gebruik van deze instrumenten kan storingen veroorzaken met andere elektroni-
sche uitrusting. Neem alle noodzakelijke stappen om dergelijke storingen te corrigeren. Wijzigingen die door de gebruiker 
aan de geleverde apparatuur worden aangebracht, kunnen de EMC-prestaties van het instrument verminderen. Gebruik of 
bewaar het instrument niet in gevaarlijke omgevingen, voor uw veiligheid en die van het instrument.

KENMERKEN
Deze instrumenten zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van continue bewaking van de temperatuur. U 
kunt de meter recht boven het te testen monster hangen voor continue meting. De sonde is eenvoudig te reinigen en vereist 
weinig onderhoud.

• HI146-00: IP54-behuizing (volledig afgedicht tegen damp en vocht).
• HI146-99: IP65 behuizing (volledig afgedicht tegen stof en vocht).

Een beschermde schakelaar maakt een snelle controle van de nauwkeurigheid van de meter op elk moment mogelijk.



3 

Specificaties
Bereik -50,0 tot 150,0 °C
Resolutie 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,3 °C (-20 tot 90 °C) ±0,5 °C (buiten) 
Sonde (vast) roestvrij staal, 160 x diam. 3 mm, kabel van 2 m 
Batterijtype/levensduur 1 x 1,5 V AA/ong. 5 jaar
Omgeving 0 tot 50 °C, RH max. 95 %
Afmetingen 86 x 110 x 43 mm
Gewicht 150 g 
Gewicht 130 g (enkel meter)

1. Ophangoog

2. Temperatuursonde

3. LCD

4. AAN/UIT-schakelaar (niet bij HI 146-99)

WERKING
• Open de achterklep en plaats de batterij.
• Dompel de sonde ca. 4 cm in het te testen monster. Dompel de sondehandgreep NIET onder.
• Draai de sonde NIET en plaats geen zware voorwerpen op de kabel. Als de kabel is bescha-

digd, moet de meter worden vervangen.
• Druk op de AAN/UIT-schakelaar om de meter in te schakelen (niet bij HI146-99).
• Wacht enkele seconden tot het display is gestabiliseerd.
• Variaties in meetwaarden of vervagende weergave kunnen wijzen op een zwakke batterij.

Kalibratiecheck
Open de achterklep en zet de schakelaar in de TEST-positie. 

Het display moet 0.0 °C ± 0.3 °C tonen. Neem indien nodig contact op met uw dealer om 
opnieuw te kalibreren. Om terug te keren naar de meetmodus, zet u de schakelaar terug naar de 
positie 'MEAS'. Plaats het deksel terug en draai de schroeven vast.



4 

BATTERIJEN VERVANGEN
Wanneer het scherm vervaagt, verwijdert u de achterkant en vervangt u de 1,5 V AA-batterij door een nieuwe, waarbij u 
op de polariteit let. Bevestig de achterklep opnieuw en zorg ervoor dat de pakking op zijn plaats zit voordat u de schroeven 
vastdraait. 

GARANTIE 
Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is gebruikt voor het beoogde 
doel en onderhouden is volgens de instructies. Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of gebrek aan voorge-
schreven onderhoud wordt niet gedekt. Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument 
onder garantie valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de reparatie 
niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten. 
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