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LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY
Seller warrants the goods sold hereunder, under normal
use and service as described in the operator's manual, shall
be free from defects in workmanship and material for
twenty-four (24) months, or the length of time specified in
the operator's manual, from the date of shipment to the
customer. This warranty period is inclusive of any
statutory warranty. This limited warranty is subject to the
following exclusions:
a.

Hot-wire or hot-film sensors used with research
anemometers, and certain other components when
indicated in specifications, are warranted for 90 days
from the date of shipment.
b. Parts repaired or replaced as a result of repair services
are warranted to be free from defects in workmanship
and material, under normal use, for 90 days from the
date of shipment.
c. Seller does not provide any warranty on finished
goods manufactured by others or on any fuses,
batteries or other consumable materials. Only the
original manufacturer's warranty applies.
d. Unless specifically authorized in a separate writing by
Seller, Seller makes no warranty with respect to, and
shall have no liability in connection with, goods which
are incorporated into other products or equipment, or
which are modified by any person other than Seller.
The foregoing is IN LIEU OF all other warranties and is
subject to the LIMITATIONS stated herein. NO OTHER
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS
FOR PARTICULAR PURPOSE OR
MERCHANTABILITY IS MADE.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE
EXCLUSIVE REMEDY OF THE USER OR BUYER,
AND THE LIMIT OF SELLER'S LIABILITY FOR ANY
AND ALL LOSSES, INJURIES, OR DAMAGES
CONCERNING THE GOODS (INCLUDING CLAIMS
BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT,
STRICT LIABILITY OR OTHERWISE) SHALL BE
THE RETURN OF GOODS TO SELLER AND THE
REFUND OF THE PURCHASE PRICE, OR, AT THE
OPTION OF SELLER, THE REPAIR OR
REPLACEMENT OF THE GOODS. IN NO EVENT
SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES.
SELLER SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR
INSTALLATION, DISMANTLING OR
REINSTALLATION COSTS OR CHARGES. No Action,
regardless of form, may be brought against Seller more
than 12 months after a cause of action has accrued. The
goods returned under warranty to Seller's factory shall be
at Buyer's risk of loss, and will be returned, if at all, at
Seller's risk of loss.
Buyer and all users are deemed to have accepted this
LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY,
which contains the complete and exclusive limited
warranty of Seller. This LIMITATION OF WARRANTY
AND LIABILITY may not be amended, modified or its
terms waived, except by writing signed by an Officer of
Seller.
Service Policy
Knowing that inoperative or defective instruments are as
detrimental to TSI as they are to our customers, our service
policy is designed to give prompt attention to any
problems. If any malfunction is discovered, please contact
your nearest sales office or representative, or call
Customer Service at (800) 424-7427 (USA) and (1) 651490-2811 (International).
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ESPECIFICACIONES DEL ELECTRONIC BALOMETER
Unidades de Medición

Χ
Φ
χφµ
λ/σ
µ3/η

γραδοσ Χεντιγραδοσ
γραδοσ Φαηρενηειτ
πιεσ χβιχοσ πορ µινυτο
λιτροσ πορ σεγυνδο
µετροσ χβιχοσ πορ ηορα

Con Sondas Opcionales φπµ
πιεσ πορ µινυτο
µ/σ
µετροσ πορ σεγυνδο
φπσ
πιεσ πορ σεγυνδο
µπη
µιλλασ πορ ηορα
κµ/η
κιλοµετροσ πορ ηορα
ΡΛ
ηυµεδαδ ρελατιϖα
Resolución
Flujo de Volumen
0.1 χφµ δε 50 α 100 χφµ
1 χφµ δε 100 α 2000 χφµ
Velocidad

0.1 φπµ δε 20 α 100 φπµ
1 φπµ δε 100 α 6000 φπµ
0.001 µ/σ δε 0.1 µ/σ α 1 µ/σ
0.01 µ/σ δε 1 µ/σ α 10 µ/σ
0.1 µ/σ δε 10 µ/σ α 30 µ/σ

Temperatura

0.1°Φ ο °Χ

Humedad Relativa

0.1%

Rango
Flujo de Volumen

Temperatura

Peso del Medidor

11 οζ (315 γ)

Peso de Operación
Con Caperuza
2 x 2 pies

8 λβ, 12 οζ (4 κγ)

Dimensiones
de Embarque

29 ξ 14 ξ 25∀ (737 ξ 356 ξ 635 µµ)

Peso de Embarque

21 λβ, 6 οζ (9.7 κγ)

Fuente de Poder

3 ΑΑ 1.5ς βατερασ

Vida de Baterías

Μνιµο δε 10 ηορα χον υσο χονσταντε

Ahorro de Poder

Αυτο−απαγαδο, σελεχχιοναβλε

Modelo
APM 151

Descripcion
Χοµπλετο χον βασε, µεδιδορ
υνα χαπερυζα 600 ξ 600 µµ,
εστυχηε συαϖε, γαραντα δε δοσ α〉οσ

No. de Parte
634−593−410

APM 153

Χοµπλετο χον βασε, µεδιδορ
υνα χαπερυζα 600 ξ 600 µµ,
600 ξ 1200 µµ, ψ 300 ξ 1200 µµ,
εστυχηε συαϖε, γαραντα δε δοσ α〉οσ

634−593−411

APM 155

Χοµπλετο χον βασε, µεδιδορ
υνα χαπερυζα 600 ξ 600 µµ,
600 ξ 1200 µµ, 300 ξ 1200 µµ,
300 ξ 1500 ψ 900 ξ 900 µµ,
εστυχηε συαϖε, γαραντα δε δοσ α〉οσ

634−593−412

APM 150

Μεδιδορ ψ εστυχηε

632−200−125

APM 150

ϑυεγο χον ΑΠΜ 150, Σονδα
175, εστυχηε συαϖε, γαραντια
δε 2 α〉οσ ψ µανυαλ δελ δυε〉ο

632−200−120

50 α 2000 χφµ
24 α 945 λ/σ
85 α 3400 µ3/η
32122°Φ (0−50°ΟΧ)

Precisión
Flujo de
Volumen-Entrada

±3% δε λεχτυρα (±7 χφµ), (±3.3 λ/σ),
(±12 µ3/η)

Flujo de
Volumen-Salida

±4% ε λεχτυρα (±7 χφµ), (±3.3 λ/σ),
(±12 µ3/η)

Juego de
Caperuza A

634−593−115

Temperatura

±0.5% δε λεχτυρα ±1°Φ (0.5 °Χ)

Juego de
Caperuza B

634−593−125

Bajo en Presión
Balometer
Tamaño de Caperuzas

Pantalla

0.01∀ Η2Ο (πρεσι⌠ν διφερενχιαλ)
≅ 500 χφµ, 2.5 Πασχαλεσ (πρεσι⌠ν
διφερενχιαλ) ≅ 236 λ/σ ο 850 µ3/η
16 ξ 16∀; 24 ξ 24∀; 24 ξ 48∀;
12 ξ 48∀; 12 ξ 60∀; 36 ξ 36∀
(400 ξ 400 µµ; 600 ξ 600 µµ;
600 ξ 1200 µµ; 300 ξ 1200 µµ;
300 ξ 1500 µµ; 900 ξ 900 µµ)
.45∀ δε αλτο, 4 δγιτο, 7 σεγµεντο ΛΧ∆
.15∀ δε αλτο, 2.5 δγιτο, 7 σεγµεντο
µεµορια ινδιχαδορ ψ 19 ινδιχαδορεσ δε
παρ〈µετρο

Memoria

Ηαστα 100 λεχτυρασ

Promedio

Ηαστα 100 λεχτυρασ

Suma

99Ε9 εν τοδασ υνιδαδεσ

Dimensiones
del Medidor

7.5 ξ 3.2 ξ 1.3 πυλγαδασ
(190 ξ 80 ξ 33 µµ)
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Caperuza

400 ξ 400 µµ

634−543−001

175

Σονδα φιϕα παρα τεµπερατυρα
ψ ϖελοχιδαδ δελ αιρε

634−431−023

220B

Σονδα παρα τεµπερατυρα ψ
ηυµεδαδ ρελατιϖα

633−220−110

275

Σονδα αρτιχυλαδορα ψ
τελεσχοπαδορα δε 45∀ παρα
ϖελοχιδαδ ψ τεµπερατυρα

634−431−010

Ιµπρεσορα τρµιχα χον
χαργαδορ δε βατερασ ψ
δοσ ρολλοσ δε παπλ τρµιχο
Παπλ τρµιχο
Χαβλε δε ιντερφαχε

638−493−010

MicroPrinter
8521

538−493−010
634−493−404
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CARACTERÍSTICAS
Ελ Βαλοµετερ δε Αλνορ ϕυντο χον ελ µεδιδορ ΑΠΜ
150 ηα σιδο δισε〉αδο παρα τοµαρ µεδιχιονεσ ρ〈πιδασ
ψ πρεχισασ δε λα διστριβυχι⌠ν δελ αιρε εν λοσ σιστεµασ
δε χαλεφαχχι⌠ν, ϖεντιλαχι⌠ν, ψ αιρε αχονδιχιοναδο. Λα
υνιδαδ χοµπλετα χονσιστε δε υν µεδιδορ διγιτ〈λ, υνα
χαπερυζα δε νψλον, µανγοσ ψ υνα βασε. Ελ µεδιδορ
προπορχιονα λεχτυρασ διγιταλεσ δελ ϖολµεν δελ φλυϕο
δελ αιρε ψ τεµπερατυρα χυανδο σε εµπλεα χον λα βασε
δελ Βαλοµετερ. Ελ ρανγο δε µεδιχιονεσ ϖαρια δε 50 α
2000 ΧΦΜ (85 α 3400 µ3/η, ο 24 α 945 λ/σ) ψ 32°Φ α
122°Φ (0°Χ α 50°Χ). Ελ µεδιδορ προπορχιονα
προµεδιοσ ψ ϖαριανζασ δελ φλυϕο δελ αιρε δε ηαστα 100
πυντοσ.

Λα µεµορια ελεχτρ⌠νιχα πυεδε αλµαχεναρ 100
λεχτυρασ δε ϖελοχιδαδ, ϖολµεν ο τεµπερατυρα. Λα
µεµορια πυεδε σερ διστριβυιδα εν σεχχιονεσ λλαµαδασ
π〈γινασ. Τοδα λα ινφορµαχι⌠ν θυεδα αλµαχεναδα
εν λα βατερα δε ρεσπαλδο.

Λασ φυνχιονεσ σον σελεχχιοναδασ πορ µεδιο δε λασ 7
τεχλασ δε οπεραχι⌠ν εν ελ µεδιδορ ΑΠΜ 150.
Αδεµ〈σ, ελ υσυαριο πυεδε εσχογερ µ〈σ φυνχιονεσ
υτιλιζανδο λοσ µενσ παρα αυµενταρ λα φλεξιβιλιδαδ δε
λασ µεδιχιονεσ. Ποσεε οπχιονεσ ταλεσ χοµο υνιδαδεσ
δε µεδιδα ψ χονσταντε δε τιεµπο ταµβιν.

Ελ µεδιδορ ΑΠΜ 150 πυεδε σερ δεσχονεχταδο ψ
ρεµοϖιδο δε λα βασε ψ σερ υσαδο χον υνα γραν
ϖαριεδαδ δε σονδασ δε µεδιχι⌠ν δε Αλνορ.

Λασ λεχτυρασ οβτενιδασ δελ µεδιδορ πυεδεν σερ
ιµπρεσασ δυραντε λα τοµα δε λασ µισµασ, χον υνα
ιµπρεσορα οπχιοναλ. Ελ χονεχτορ σεριαλ ΡΣ232−Χ
χολοχα ελ ΑΠΜ 150 α υνα ιµπρεσορα ο χοµπυταδορα.
Ελ µεχανισµο αϕυσταδορ δε λα πανταλλα περµιτε αλ
υσυαριο λα φ〈χιλ λεχτυρα δελ µεδιδορ δεσδε υν αµπλιο
ρανγο δε 〈νγυλοσ.

Σε εµπλεαν 3 βατερασ ΑΑ εν ελ µεδιδορ ελεχτρ⌠νιχο.
Σε πυεδε αχτιϖαρ λα φυνχι⌠ν δε απαγαδο αυτοµ〈τιχο
παρα προλονγαρ λα ϖιδα δε λασ βατερασ.

Ελ ΑΠΜ 150 προπορχιονα ρεσυλταδοσ εν συ πανταλλα
δε χρισταλ λθυιδο (ΛΧ∆), χον σεγµεντοσ αδιχιοναλεσ
παρα υνιδαδεσ δε µεδιχι⌠ν ψ σεγµεντο δε µεµορια.

AVISO DE SEGURIDAD
 Ελ Βαλοµετερ νο ηα σιδο δισε〉αδο παρα µεζχλασ δε
γασ θυε νο σεαν αιρε.
 Χυανδο σε υσε ελ Βαλοµετερ παρα ρεϖισαρ ελ φλυϕο
δελ αιρε εν λοσ διφυσορεσ, ασεγρεσε δε θυε λα
υνιδαδ σε πυεδα ελεϖαρ ψ συϕετε εν φορµα σεγυρα
χυανδο σε τοµεν µεδιδασ, εσπεχιφιχαµεντε χυανδο
σε τραβαϕα εν υνα εσχαλερα.

 Εϖιτε µεζχλασ δε γασεσ χορροσιϖασ ο εξπλοσιϖασ.
Por favor, deseche las
baterías usadas de la
manera apropiada.

 Τοµε λασ πρεχαυχιονεσ νεχεσαριασ χυανδο τοµε
µεδιχιονεσ χερχα δε µαθυιναρια εν µοϖιµιεντο.
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PREPARACIÓN PARA EL USO
Instalación de Baterías
Σε υσαν 3 βατερασ ΑΑ θυε νο σεαν ρεχαργαβλεσ. Ελ
ινστρυµεντο χυεντα χον λασ βατερασ νεχεσαριασ παρα
σερ ινσταλαδασ πορ ελ υσυαριο. Σε ενχυεντραν εν ελ
εµπαθυε δελ ινστρυµεντο.

δε µοδο δε θυε σε πυεδαν ϖολϖερ α εµπαχαρ χον
φαχιλιδαδ (ϖερ Φιγυρα 2 ψ 3).
Σι συ ινστρυµεντο ϖιενε εθυιπαδο χον µ〈σ δε υνα
χαπερυζα, λασ χαναλετασ δε βαστιδορ θυε σε
νεχεσιταν παρα σοπορταρ λοσ δεµ〈σ ταµα〉οσ, σε
ενχυεντραν αβαϕο δε λα βασε δελ Ελεχτρονιχ
Βαλοµετερ δεντρο ελ εστυχηε δε αχχεσοριοσ. Λασ
χαπερυζασ αδιχιοναλεσ σε ενχυεντραν αλρεδεδορ δε
λα βασε.

AMARRA
ELASTICA

2 X 2 MARCO

Figura 1—El medidor

Παρα ινσταλαρ λασ βατερασ:
 Αφλοϕε ελ τορνιλλο δε λα ταπα δε λασ βατερασ δελ
φρεντε δελ ινστρυµεντο.
 ∆εσλχελα ηαχια λα ιζθυιερδα ψ λεϖ〈ντελα.
 Ινσταλε λασ βατερασ σοβρε λα τιρα δε εξπυλσι⌠ν,
οβσερϖανδο λα πολαριδαδ δε χαδα βατερα.
 Ρεεµπλαχε λα ταπα ψ αϕυστε νυεϖαµεντε ελ
τορνιλλο.
Nota: Cuando las baterías estén bajas, la
pantalla mostrará [
] en la parte
superior de la lectura. En ese punto; tiene
aproximadamente 1 hora de uso normal. Si
] aparece continuamente
[
reemplazando la lectura, el voltaje de la
batería es demasiado bajo para la toma de
medidas precisas y el instrumento se
apagará automaticamente.
Preparación del Instrumento
Ελ ινστρυµεντο ψα ϖινο προγραµαδο χον λα φυνχι⌠ν
δε αυτο−απαγαδο. Εστα φυνχι⌠ν απαγαρ〈
αυτοµατιχαµεντε λα υνιδαδ δεσπυσ δε υν περιοδο
δε 20 µινυτοσ δε ιναχτιϖιδαδ. Παρα δεσαχτιϖαρ
διχηα φυνχι⌠ν, σιγα λασ ινστρυχχιονεσ δε λασ
σελεχχιονεσ δελ µεν (ϖερ π〈γ. 35).
Αντεσ δε ρεµοϖερ χυαλθυιερ παρτε δελ εστυχηε σε
δεβε τοµαρ νοτα δελ αρρεγλο δε λασ διστιντασ παρτεσ,
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BRAZO
DE SOPORTE

BRAZO
DE SOPORTE

BASE DEL
INSTRUMENTO

Figura 2—Vista desde encima del estuche

ESTUCHE
CANALETAS
SOPORTE DE
CAPERUZA
MANGO
CABILLAS

Figura 3—Desempacar el estuche
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Colocación de la Caperuza
1: Ρεµυεϖα λασ αµαρρασ ελ〈στιχασ χοµο εν
Φιγυρα 2.
2: Λεϖαντε συαϖεµεντε ελ ινστρυµεντο πορ ελ
βαστιδορ δε σοπορτε 60 ξ 60 (2 ξ 2 πιεσ) ψ
πονγαλο αλ λαδο δελ εστυχηε.

λασ εσθυινασ δελ βαστιδορ δε λα χαπερυζα.
Ασεγρεσε δε θυε ελ εξτρεµο δε λα χαβιλλα νο
τοθυε ελ νψλον δε λα χαπερυζα.
7: Σε σε δεσεα, σε πυεδε ινσταλαρ ελ µανγο
ρεµοϖιβλε. Ατορνλλελο εν συ ροσχα
χορρεσπονδιεντε ταλ χοµο σε µυστρα εν
Φιγυρα 4.

3: Ελ εστυχηε δε αχχεσοριο, θυε σε ενχυεντρα
αβαϕο δελ Ελεχτρονιχ Βαλοµετερ, θυεδαρ〈
εξπυεστο. Λεϖαντε ψ ϕαλε λα αµαρρα παρα αβριρ ελ
εστυχηε. Αηορα σε ϖεν λοσ αχχεσοριοσ. ςεα
Φιγυρα 3. Ρεµυεϖα δελ εστυχηε ελ σοπορτε δε λα
χαπερυζα, λασ χαβιλλασ δε σοπορτε ψ ελ µανγο.
Φιγυρα 3 ταµβιν δεµυεστρα χοµο σε εµπαχαν
λασ χαναλετασ δελ βαστιδορ. Σι σε ϖα α ινσταλαρ
υνα χαπερυζα δε οτρο ταµα〉ο, ρεµυεϖα λασ
πιεζασ νεχεσαριασ.

CABILLAS DE SOPORTE

VARILLAS DE SOPORTE

Nota: El APM 150 Electronic Balometer viene
con una caperuza de nylon del tamaño 60 x 60
(2 x 2 pies) ya instalada. Los siguientes puntos son
para la preparación de uso del Electronic
Balometer con dicha caperuza. Si requiere otro
tamaño para su primer uso, lea la sección titulada
INSTALACION DE CAPERUZA ALTERNA.
4: Ελ σοπορτε δε λα χαπερυζα τιενε θυε χολοχαρσε
ταλ χοµο σε µυεστρα εν Φιγυρα 4. Εστο σε ηαχε
αλ οσχιλαρ λασ ϖαριλλασ λαργασ δε µοδο δε θυε σε
προψεχτεν εν λα διρεχχι⌠ν οπυεστα δε λασ χορτασ
θυε συϕεταν λοσ ρεσορτεσ. Τοµε υνα δε λασ πατασ
δε αλαµβρε εν χαδα µανο. Εν λασ εσθυινασ δε
λα βασε σε ενχυεντραν λασ τυβερασ θυε
χοντιενεν υνα σεριε δε αγυϕεροσ α λο λαργο δε
υν λαδο. Λοσ εξτρεµοσ δε λασ ϖαριλλασ λαργασ
τιενε θυε ινσερταρσε εν ελ αγυϕερο ινφεριορ δε
χαδα τυβερα δε εσθυινα. Σι δεσπυσ σε
δεσχυβρε θυε λα χαπερυζα νο εστ〈 ταν τιραντε
χοµο σε νεχεσιτα, λασ ϖαριλλασ σε πυεδεν µοϖερ
ηαχια αρριβα παρα χοµπενσαρ.
5: Λασ χαβιλλασ δε σοπορτε αηορα σε πυεδεν
δεσλιζαρ σοβρε λοσ εξτρεµοσ δε λασ ϖαριλλασ
χορτασ ταλ χοµο µυεστρα εν Φιγυρα 4. Λασ
πυντασ δε αλυµινιο εν λασ χαβιλλασ τιενεν θυε
εσταρ αλ φρεντε δε λα παρτε συπεριορ. Σι σε ϖα α
υσαρ λα χαπερυζα 60 ξ 120 χµ (2 ξ 4 πιεσ) ο λα
δε 90 ξ 90 χµ (3 ξ 3 πιεσ), σε τιενε θυε
αγρεγαρ υν χονϕυντο δε εξτενσιονεσ δε 20 χµ
(8 πυλγαδασ) εν χυαλθυιερ δε λοσ εξτρεµοσ δε
λασ χαβιλλασ λαργασ.

MANGO REMOVIBLE

Figura 4—Asamblea del instrumento

Revise regularmente que
el mango esté apretado
bien cada vez que se va a usar, asegúrese de que
no se afloje mientras el instrumento está en uso
o mientras se está transportando de un lugar a
otro.
8: ςεριφιθυε θυε ελ χονεχτορ δελ σενσορ εστ
χολοχαδο αλ µεδιδορ ελεχτρ⌠νιχο ταλ χοµο σε
µυεστρα εν Φιγυρα 5.

CONECTOR
DEL SENSOR

Figura 5—Conector del sensor

6: Αηορα σε πυεδε ελεϖαρ λα χαπερυζα ψ λοσ
εξτρεµοσ δε λασ χαβιλλασ σε πυεδεν ινσερταρ εν
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9: Ρεϖισε θυε ελ χονεχτορ δελ βοτ⌠ν σοβρε ελ
µανγο ιζθυιερδο εστ χολοχαδο αλ µοδυλο δελ
σενσορ χοµο σε µυεστρα εν Φιγυρα 6.

Παρα εµπεζαρ α υσαρ ελ ΑΠΜ 150 Ελεχτρονιχ
Βαλοµετερ, ϖεα λα σεχχι⌠ν τιτυλαδα Μενσ ψ Τεχλασ
δε Οπεραχι⌠ν.
Nota: Antes de usar el Electronic Balometer,
déjelo prendido por 15 minutos para calentarse
para máxima precisión (hay que desactivar la
función de apagado automático del medidor). Se
puede prender el medidor antes de colocar las
caperuzas para minimizar tiempo de espera antes
de tomar mediciones.

CONECTOR
DEL BOTON
DEL MANGO

Figura 6—Colocación del conector del botón Holc

10: Ελ µεδιδορ ελεχτρ⌠νιχο σε πυεδε αϕυσταρ παρα
υνα φ〈χιλ ϖισυαλαχι⌠ν αφλοϕανδο λοσ ατορνιλλοσ
θυε σε ενχυεντραν δεβαϕο δελ µεδιδορ. Αϕυστε
ελ µεδιδορ αλ 〈νγυλο δεσεαδο ψ απριετε λοσ
τορνιλλοσ.
Λα Φιγυρα 7 µυεστρα ϖαριασ ποσιχι⌠νεσ δε συϕεταρ ελ
Ελεχτρονιχ Βαλοµετερ.

TECHO

Instalación de la Caperuza Alterna
ςεα α λασ Φιγυρασ 8 α 11 παρα δετερµιναρ λασ
χαναλετασ νεχεσαριασ παρα µονταρ χυαλθυιερα δε λοσ
βαστιδορεσ εστ〈νδαρεσ. Σελεχχιονε λασ πιεζασ
χορρεχτασ παρα ελ βαστιδορ δεσεαδο ψ µ⌠ντελο χον λα
αψυδα δελ διβυϕο απροπριαδο. Χαδα χαναλετα ηα σιδο
δεσιγναδα χον υν νµερο δε ιδεντιφιχαχι⌠ν. ςαριασ
σεχχιονεσ (λα 1, 3, ψ 4) χονσιστεν δε υνα πορχι⌠ν δε
χαναλετα ρεχτα (χαδα υνα χον διφερεντεσ λαργοσ) ψ
υνα πιεζα δε εσθυινα. ∆ιχηα πιεζα τιενε υνα
αβερτυρα ψ υνα ηενδιδυρα θυε σε απαρεαν χον λα
αβερτυρα ψ ηενδιδυρα δελ εξτρεµο δε λα πορχι⌠ν
ρεχτα δε λασ χαναλετασ. ∆ιχηασ πιεζασ πυεδεν
δεσλιζαρσε ψ συϕεταρσε εν λυγαρ φιϕο πορ υν ρεσορτε
δε ρετενχι⌠ν. ∆ιχηο αρρεγλο φορµα υν µαρχο, ελ
χυ〈λ πυδε σερ ρεφορζαδο χυανδο σε χολοχα λα
χαπερυζα.

DONDE
SUJETAR

Figura 8—Marco de 305 x 1220 mm (1 x 4 pies)
PARED

DONDE
SUJETAR

Figura 7—Posiciones de sujetar el Balometer
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Figura 9—Marco de 610 x 1220 mm (2 x 4 pies)
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Λασ χαναλετασ 1 ψ 5 ταµβιν τιενεν υνα ροσχα εν ελ
εξτρεµο, λα χυαλ σε απαρεα εν 〈νγυλο χον υν περνο
εν λοσ εξτρεµοσ δε λασ χαναλετασ 2, 5, ψ 6 παρα
φορµαρ µαρχοσ µ〈σ λαργοσ (ϖερ Φιγυρα 13).

Figura 10—Marco de 305 x 1525 mm (1 x 5 pies)

Figura 11—Marco de 915 x 915 mm (3 x 3 pies)

Figura 12—Pieza de
esquina

Figura 13—Pieza de
lado

Χαδα χαπερυζα τιενε τραπεζοιδαλ υνιδα δε ταλ
µανερα θυε υν εξτρεµο θυεδα αβιερτο ψ φορµα υν
χυαδρο θυε σε αδϕυντα α λα βασε ψ ελ οτρο φορµα υν
χυαδρο ο ρεχτ〈νγυλο λο συφιχιεντεµεντε γρανδε
χοµο παρα θυε χαλχε χον ελ χονϕυντο δελ βαστιδορ
θυε λε χορρεσπονδε. Αλρεδεδορ δε χαδα εξτρεµο δε
λα χαπερυζα ηαψ υν χορδ⌠ν ελ〈στιχο. Εστε χορδ⌠ν εσ
δε υν ταµα〉ο ταλ θυε σε πυεδε εµπυϕαρ εν ελ αλδο
αβιερτο δε λασ χαναλετασ εν φορµα δε Υ δελ βαστιδορ
ψ αλρεδεδορ δε λα παρτε συπεριορ δε λα βασε.
Αϕυστε πριµεραµεντε λα χαπερυζα αλ χονϕυντο δελ
βαστιδορ ψ λυεγο α λα βασε δε λα υνιδαδ. Αλ
πρεσιοναρ λασ εσθυινασ ελ χορδ⌠ν ρεδυχιρ〈 συ
δι〈µετρο λο χυαλ λο ηαρ〈 µ〈σ φ〈χιλ δε ποσιχιοναρ εν
λα χαναλετα.

Nota: Siempre alinee las costuras de la caperuza
en las esquinas del bastidor y en la base. La base
tiene remaches ubicados en las esquinas que se
pueden usar para alinear las costuras.
Estándares
Τοδοσ λοσ Βαλοµετερσ ο εθυιποσ παρεχιδοσ σον
χαλιβραδοσ βαϕο υν εστ〈νδαρ γενριχο. Οτροσ
φαβριχαντεσ ο χοµπα〉ιασ δε χαλιβραχι⌠ν πυεδεν
εµπλεαρ εστ〈νδαρεσ ο µτοδοσ διφερεντεσ α λοσ
υσαδο εν ΤΣΙ Ινχορπορατεδ. ΤΣΙ υσα ελεµεντοσ δε
φλυϕο λαµιναρ χοµο εστ〈νδαρ παρα χαλιβραρ λοσ
Βαλοµετερσ. Εστοσ σον δισποσιτιϖοσ θυε σε φαβριχαν
µεδιαντε υνα ρεδ δε παναλ. Ελ χαµβιο δε πρεσι⌠ν
εντρε λοσ ελεµεντοσ δε φλυϕο λαµιναρ εσ
απροξιµαδαµεντε λινεαλ αλ φλυϕο θυε σε οβσερϖα α
τραϖσ δελ ελεµεντο. Λοσ Βαλοµετερσ δε ΤΣΙ σον
χαλιβραδοσ υσανδο υν διφυσορ εστ〈νδαρ δε 610 ξ
610 µµ (2 ξ 2 πιεσ). Οτροσ φαβριχαντεσ πυεδεν
εµπλεαρ πλαχασ δε οριφιχιοσ ο µανγυερασ ψ νο
διφυσορεσ παρα χαλιβραρ συσ απαρατοσ.
Χυανδο σε εµπλεαν µτοδοσ δε βαλανχεο
πορπορχιοναλ, διχηασ διφερενχιασ νο σον
ιµπορταντεσ. Σιν εµβαργο, αλ χοµπαραρ ελ
Βαλοµετερ δε ΤΣΙ χον λοσ δε οτροσ φαβριχαντεσ, ο
βιεν, αλ χοµπαραρ λοσ Βαλοµετερσ χαλιβραδοσ εν
ΤΣΙ χον λοσ θυε σον χαλιβραδοσ πορ οτρασ
χοµπα〉ιασ, πυεδε θυε λασ διφερενχιασ σεαν
µαρχαδασ ε ιµπορταντεσ. Εσ βασταντε χοµν ελ
οβσερϖαρ διφερενχιασ δελ 5% δεβιδο αλ υσο δε
διφερεντεσ εστ〈νδαρεσ.
Resistencia al Flujo
Τοδασ λασ χυβιερτασ δε χαπταχι⌠ν χαυσαν ρεσιστενχια
αλ φλυϕο εν ελ σιστεµα δε µανεϕο δε αιρε. Αλ ιγυαλ
θυε λοσ διφερεντεσ εστιλοσ δε διφυσορ τιενεν συσ
ρεσιστενχιασ χαραχτερστιχασ αλ φλυϕο, ασ ταµβιν λασ
τιενεν λασ χυβιερτασ δε χαπταχι⌠ν. Εστα ρεσιστενχια
αδιχιοναλ ρεδυχε λα χαντιδαδ ρεαλ δε αιρε θυε σαλε
δελ διφυσορ. En la mayoría de los casos, este error
es igual o menor a la precisión del instrumento.
Λασ τχνιχασ δε βαλανχεο προπορχιοναλ αψυδαν α
θυε εστοσ εφεχτοσ σεαν µνιµοσ.
Παρα δετερµιναρ σι λοσ εφεχτοσ δε λα ρεσιστενχια αλ
φλυϕο σον ιµπορταντεσ, εφεχτε χοµπενσαχιονεσ δε
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πυντο παρα δετερµιναρ ελ πορχενταϕε δε ϖαριαχι⌠ν
δελ ϖολυµεν θυε σαλε χον ψ σιν λα χυβιερτα δε
χαπταχι⌠ν πυεστα. Λα διφερενχια εντρε ελ πορχενταϕε
δε ϖαριαχι⌠ν δελ ϖολυµεν χον ψ σιν λα χυβιερτα δε
χαπταχι⌠ν εσ ελ εφεχτο δε ρεσιστενχια αλ φλυϕο παρα
εσε διφυσορ.
Παρα δετερµιναρ ελ φαχτορ δε χορρεχχι⌠ν δε λα
ρεσιστενχια αλ φλυϕο παρα υσαρσε χον διφυσορεσ ψ
δυχτοσ σιµιλαρεσ χον χονφιγυραχιονεσ σιµιλαρεσ,
υσε λοσ πορχενταϕεσ δε ϖαριαχι⌠ν δελ ϖολυµεν θυε
δετερµιν⌠ χον λασ χοµπενσαχιονεσ δε πυντο χον ψ
σιν λα χυβιερτα χοµο σιγυε.
= Πορχενταϕε δε ϖαριαχι⌠ν δελ φλυϕο
ςχυβιερτα
χον λα χυβιερτα
ςσιν χυβιερτα = Πορχενταϕε δε ϖαριαχι⌠ν δελ φλυϕο
σιν λα χυβιερτα
ΧΦ
= ςσιν χυβιερτα/ςχυβιερτα
ςµεδιδο
= Πορχενταϕε δε ϖαριαχι⌠ν δελ
ϖολυµεν χοµο λο µυεστρα λα
πανταλλα δε λα χυβιερτα δε χαπταχι⌠ν
ςχορρεγιδο = Πορχενταϕε δε ϖαριαχι⌠ν χορρεγιδο
δελ ϖολυµεν παρα λα ρεσιστενχια αλ
φλυϕο δε λα χυβιερτα δε χαπταχι⌠ν
ςχορρεγιδο = ΧΦ ξ ςµεδιδο
Temperatura
Λα λεχτυρα δε τεµπερατυρα δελ µεδιδορ ΑΠΜ 150
ινδιχα λα τενδενχια γενεραλ δε λα τεµπερατυρα δελ
αιρε θυε σαλε δε υν διφυσορ. Ελ Ελεχτρονιχ
Βαλοµετερ χυεντα χον υν σενσορ δε τεµπερατυρα
δεντρο δε υνα χοραζα δε αλυµινιο θυε σε ενχυεντρα
δεντρο δελ µεδιδορ. ∆εβιδο α λα µασα δε λα χοραζα,
ελ Βαλοµετερ πορπορχιοναρ〈 λεχτυρασ ρεταρδαδασ δε
τεµπερατυρα σι εσ θυε ηαψ χαµβιοσ εν λα µισµα. Ελ
τιεµπο δε ρεσπυεστα εν λα λεχτυρα δεπενδε εν λα
χαντιδαδ δε φλυϕο πρεσεντε εν ελ Βαλοµετερ. Παρα
φλυϕοσ µενορεσ δε 100 λ/σ (340 µ3/η, 200 ΧΦΜ), ελ
τιεµπο δε ρεσπυεστα εσ δελ ορδεν δε αλγυνοσ
µινυτοσ. Παρα µεδιχιονεσ ρ〈πιδασ εν λα
τεµπερατυρα δελ φλυϕο δελ αιρε, σε ρεχοµιενδα υσαρ
λα σερα δε σονδασ δε µεδιχι⌠ν. Παρα ποδερ
χοµπαραρ λα λεχτυρα δε λα τεµπερατυρα δελ
Ελεχτρονιχ Βαλοµετερ χοντρα υν εστ〈νδαρ, εσ
νεχεσαριο θυε λα τεµπερατυρα δελ φλυϕο περµανεζχα
χονσταντε εν υν ρανγο δε ± .025 γραδοσ Χ.
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Presión Atmosférica
Πορ ενχιµα δε 250 λ/σ (850 µ3/η, 500 ΧΦΜ),
χαµβιοσ µαρχαδοσ εν λα πρεσι⌠ν ατµοσφριχα
πυεδεν αφεχταρ λασ λεχτυρασ δελ Βαλοµετερ. Ελ ϖαλορ
χορρεχτο εσ ινϖερσαµεντε προπορχιοναλ α λα πρεσι⌠ν
ατµοσφριχα. Παρα χοµπενσαρ χαµβιοσ εν λα πρεσι⌠ν
ατµοσφριχα δε −3%, σε τιενε θυε µυλτιπλιχαρ λα
λεχτυρα πορ υν φαχτορ δε +3%. ςεα Απενδιχε Ε
παρα µαψορ ινφορµαχι⌠ν.
Nota: Asegúrese que la caperuza esté bien sujeta
al difusor. Cualquier tipo de fuga resultará en
errores mensurables.
Conexión de las Sondas Medidoras (175,
275, y 220B)
ςεα λα π〈γινα 33 παρα σεπεραρ ελ µεδιδορ δε λα
βασε.
Χονεξι⌠ν δε λασ σονδασ µεδιδορασ παρα λα τοµα δε
λεχτυρασ δε ϖελοχιδαδ δελ αιρε:
 Ασεγρεσε δε θυε ελ µεδιδορ εστ απαγαδο αντεσ
δε χονεχταρ ο δεσχονεχταρ λασ σονδασ µεδιδορασ.
 Ρεµυεϖα λα ταπα προτεχτορα δε λα σονδα ψ
γυαρδελα παρα συ υσο ποστεριορ.
 Υνα ελ χονεχτορ δε 12 πατασ δε λα σονδα αλ χαναλ
δε αχχεσο δελ µεδιδορ.
 Γιρε ελ χονεχτορ παρα απρεταρλο.
∆επενδιενδο δελ απαρατο δε µεδιχι⌠ν χονεχταδο,
τενδρ〈 ϖαριασ οπχιονεσ δε υνιδαδεσ δε µεδιχι⌠ν.
Aparato de Medicion

Unidades Disponibles

Χαπερυζα
Σονδα δελ
Τερµοανεµ⌠µετρο

λ/σ, µ3/η, χφµ, °Φ, °Χ
λ/σ, µ3/η, χφµ, κµη,
µ/σ, µπη, φπσ, φπµ, °Φ,
°Χ
ΡΗ, °Φ, °Χ

Σονδα δε λα Ηυµεδαδ
Ρελατιϖα, 220Β
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Borrado de Memoria
Σι εστ〈 υσανδο ελ µεδιδορ ΑΠΜ 150 πορ πριµερα
ϖεζ, βορρε λα µεµορια αντεσ δε υσαρ ελ απαρατο.
Παρα βορραρ λα µεµορια:
 Πρεσιονε CLR ηαστα θυε απαρεζχα [
 Πρεσιονε ↑ ηαστα θυε απαρεζχα [

].

Ελ µεδιδορ ινιχιαλιζα εν φυνχι⌠ν RUN. ∆εσπλεγαρ〈
ϖαλορεσ ασοχιαδοσ χον λα λτιµα υνιδαδ δε
µεδιχι⌠ν εµπλεαδα. Σι ελ ϖαλορ οβτενιδο εσ
ΟςΕΡΡΑΝΓΕ (σοβρε ελ λµιτε µ〈ξιµο) λα
πανταλλα δεσπλεγαρ〈 [ ] ο σι λα λεχτυρα
προπορχιοναδα εσ ΥΝ∆ΕΡΡΑΝΓΕ (βαϕο ελ λµιτε
µνιµο) ελ ϖαλορ δεσπλεγαδο σερ〈 [ ].

].

 Πρεσιονε ↵ παρα βορραρ λα µεµορια.

LA PANTALLA
Ελ ΑΠΜ 150 χυεντα χον υνα πανταλλα δε χρισταλ
λθυιδο (ΛΧ∆) παρα ελ δεσπλεγυε δε λεχτυρασ,
υνιδαδεσ δε µεδιχι⌠ν, νµερο δε π〈γινα ψ λνεα
δε λα λτιµα µεδιχι⌠ν, ψ υν ινδιχαδορ θυε
δεσπλιεγα σι ελ φαχτορ δε χορρεχι⌠ν εσ 1. Λασ
µεδιχιονεσ θυε εξχεδαν δε 9,999 δε χυαλθυιερ τιπο
δε υνιδαδ δε µεδιχι⌠ν δεσπλεγαρ〈 ϖαλορεσ εν
νοταχι⌠ν χιεντφιχα χοµο ΞΞΕΨ. Λα λεχτυρα σερ〈
ρεδονδεαδα α λα µιλσιµα µ〈σ χερχανα, ΞΞ. Λα Ψ

ινδιχα λα χαντιδαδ δε χεροσ δεσπυσ δε ΞΞ. Πορ
].
εϕεµπλο, 12,751 σε ϖισυαλιζα χοµο [
Ελ ινστρυµεντο τοµα λοσ ϖαλορεσ ρεαλεσ δε λα λεχτυρα
ψ νο λοσ ϖαλορεσ ρεδονδεαδοσ εν νοταχι⌠ν
χιεντφιχα. Νο σε πιερδε πρεχισι⌠ν. Αλ ιµπριµιρ λασ
λεχτυρασ εν λα Μιχροπριντερ 8521, ο αλ ενϖιαρ λοσ
δατοσ α υνα χοµπυταδορα, λα νοταχι⌠ν χιεντφιχα
σερ〈 δεσπλεγαδα.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE OPERACIÓN
Χον ελ µεδιδορ πρενδιδο, χολοθυε λα χαπερυζα
(ϖερ λα π〈γ. 27). Λα πανταλλα δεσπλεγαρ〈:
 Τοδοσ λοσ σεγµεντοσ δε λα πανταλλα
 Λα ϖερσι⌠ν δελ παθυετε δε σοφτωαρε µ〈σ ρεχιεντε
 Ελ τιπο δε σονδα εµπλεαδα (175, 275, 220Β)
 Μενσαϕε δε οχυπαδα
 Εµπιεζα α µεδιρ εν φλυϕο δελ αιρε (λτιµοσ
υνιδαδεσ ψ χΦ σι ιγυαλ α 1)
], apague la
Nota: Si el medidor despliega [
unidad y revise la conexión de la sonda. Si es la
primera vez que se usa el medidor, borre la
memoria (ver pág. 30).
ςεριφιθυε θυε λοσ παρ〈µετροσ δε µεδιχι⌠ν σεαν λοσ
χορρεχτοσ παρα συ απλιχαχι⌠ν. Ελ µεδιδορ σιεµπρε
εµπιεζα α τοµαρ µεδιχιονεσ εν λα φυνχι⌠ν
SUPPLY, εσ δεχιρ, δελ αιρε θυε εστ〈 σαλιενδο δελ
διφυσορ. Παρα σελεχχιοναρ λα φυνχι⌠ν εξηαυστ παρα

ελ αιρε δε σαλιδα, πρεσιονε λα τεχλα δε εντραδα/σαλιδα
( ). Σι ελ µεδιδορ σε ενχυεντρα εν λα φυνχι⌠ν δε
σαλιδα, σε πρενδερ〈 ελ ινδιχαδορ δεβαϕο δε Εξ. Σι σε
νεχεσιτα υν φαχτορ δε χορεχχι⌠ν, πρεσιονε λα τεχλα
MENU ηαστα θυε σε απαρεζχα [
]. Πρεσιονε ↵
εντονχεσ πρεσιονε ↑ ο ↓ ηαστα θυε ελ ϖαλορ
δεσεαδο απαρεζχα, εντονχεσ πρεσιονε ↵. [
]
σερ〈 δεσπλεγαδο. Πρεσιονε ON/ OFF παρα ρεγρεσαρ
α λα φυνχι⌠ν RUN, εσ δεχιρ, λα φυνχι⌠ν νορµαλ παρα
τοµαρ µεδιχιονεσ.
Παρα χαµβιαρ λασ υνιδαδεσ δε µεδιχι⌠ν, πρεσιονε
]. Πρεσιονε ↑ ο
UNIT ηαστα θυε απρεζχα [
↓ ηαστα θυε ελ ινδιχαδορ σε〉αλε λα υνιδαδ δεσεαδα.
Πρεσιονε ↵.
Παρα τοµαρ µεδιχιονεσ, λεϖαντε λα χαπερυζα ηαστα
θυε σε χυβρα εντεραµεντε αλ διφυσορ, ϖεριφιθυε θυε
λα χαπερυζα εστ φιρµεµεντε συϕετα α λα παρεδ ο
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τεχηο (ϖερ π〈γ. 28). ∆εϕε θυε ελ µεδιδορ
εσταβλεζχα υνα λεχτυρα χονσταντε. Πρεσιονε λα τεχλα
HOLD εν ελ τεχλαδο ο πρεσιονε ελ βοτ⌠ν ενχιµα
δελ µανγο δερεχηο (πυεδε υσαρ ελ βοτ⌠ν ροϕο εν λα
µανιϕα δερεχηα ο ελ βοτ⌠ν HOLD/AVE
(RET/PROM) εν ελ µεδιδορ). Σε δεσπλεγαρ〈 λα
λεχτυρα µεδιδα υνα ψ οτρα ϖεζ. Σι λα λεχτυρα νο εσ
σατισφαχτορια, πρεσιονε ON/OFF παρα ρεγρεσαρ α λα
φυνχι⌠ν RUN σιν αλµαχεναρ λοσ δατοσ εν λα
µεµορια. Σι λα µεδιχι⌠ν εσ σατισφαχτοριο, πρεσιονε
οτρα ϖεζ λα τεχλα HOLD παρα αλµαχεναρλα εν λα
µεµορια. Ρεπιτα εστε προχεδιµιεντο ταντασ ϖεχεσ
σεαν νεχεσαριασ.
Σι ελ πιµερ γρυπο δε λεχτυρα σε ηα χοµπλεταδο ψ σε
νεχεσιτα τοµαρ οτρο γρυπο, ηαψ θυε χρεαρ οτρα
παγινα, εσ δεχιρ οτρο γρυπο εν λα µεµορια δονδε
αλµαχεναρ λεχτυρασ. Παρα ηαχερ εστο, πρεσιονε λα
τεχλα MENU ηαστα θυε απαρεζχα [
].
Οβσερϖε ελ πεθυε〉ο ινδιχαδορ α λα δερεχηα. Εστε
ινδιχα ελ νµερο δε π〈γινα εν θυε σε ενχυεντρα
τραβαϕανδο. Πρεσιονε ↵ παρα ινχρεµενταρ δε π〈γινα.
Παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν RUN, πρεσιονε
ON/OFF.
Παρα αναλιζαρ λοσ δατοσ αλµαχεναδοσ, πρεσιονε λα
τεχλα MEM. Σε ϖισυαλιζαρ〈 ελ νµερο δε π〈γινα
αχτυαλ. Παρα αναλιζαρ λοσ δατοσ δε χυαλθυιερ οτρα
π〈γινα, σιµπλεµεντε πρεσιονε χυαλθυιερα δε λασ
τεχλασ ↑ ο ↓ ηαστα θυε απαρεζχα λα π〈γινα
δεσεαδα, εντονχεσ πρεσιονε ↵. Λα πανταλλα
δεσπλεγαρ〈 ελ νµερο δε λνεα, ο παρτιδα,
αλµαχεναδα ψ ελ ϖαλορ ψ λα υνιδαδ δε µεδιχι⌠ν.
Παρα χοντινυαρ αναλιζανδο λοσ δατοσ, πρεσιονε ↑.
Χυανδο τερµινε δε αναλιζαρ τοδοσ λοσ δατοσ
οβτενιδοσ, σε ϖισυαλιζαρ〈 ελ προµεδιο ο λα συµα δε
λοσ δατοσ εν λα π〈γινα σελεχχιοναδα.
Πρεσιονε λα τεχλα ↑ υνα ψ οτρα ϖεζ παρα σελεχχιοναρ
µ〈σ π〈γινασ. Πρεσιονε ON/OFF παρα ρεγρεσαρ α λα
φυνχι⌠ν RUN.
Σι τιενε υνα ιµπρεσορα χονεχταδα αλ µεδιδορ,
χυανδο σε πρεσιονα λα τεχλα HOLD πορ σεγυνδα
ϖεζ, λοσ δατοσ σε αλµαχεναρ〈ν εν λα µεµορια ψ
σερ〈ν µανδαδοσ παρα συ ιµπρεσι⌠ν. Παρα οβτενερ
υνα ιµπρεσι⌠ν δε λοσ δατοσ αλµαχεναδοσ, οπριµα
MENU ηαστα θυε σε απαρεζχα [
], πρεσιονε
εντονχεσ λα τεχλα ↵. Λα ινφορµαχι⌠ν ιµπρεσα
απαρεχερ〈 δε λα σιγυιεντε φορµα:
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MEMORY # (# εσ ελ νµερο δε π〈γινα)
(νµερο δε λνεα) (ελ ϖαλορ µεδιδο) (λα υνιδαδ δε
µεδιχι⌠ν)
(νµερο δε λνεα) (ελ ϖαλορ µεδιδο) (λα υνιδαδ δε
µεδιχι⌠ν)



Τεµπερατυρε
ϖαλορ µνιµο
ϖαλορ µ〈ξιµο
προµεδιο
# δε ϖαλορεσ αλµαχεναδοσ
Φλοω
ϖαλορ µνιµο
ϖαλορ µ〈ξιµο
προµεδιο
# δε ϖαλορεσ αλµαχεναδοσ
Φεχηα
____________________
Νοµβρε
_____________________
Εστο σε ρεπιτιρ〈 πορ χαδα π〈γινα αλµαχεναδα.
∆εσπυσ δε ιµπριµιρ τοδοσ λοσ δατοσ, πρεσιονε
ON/OFF παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν RUN.
Παρα τερµιναρ δελ προχεσο δε ιµπρεσι⌠ν, µαντενγα
οπριµιδο λα τεχλα ON/OFF ηαστα θυε λα ιµπρεσορα
σε δετενγα. [
] σε ϖισυαλιζαρ〈. Πρεσιονε ON/
OFF παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν RUN.
Παρα εξαµιναρ ελ ϖαλορ προµεδιο δε λοσ δατοσ
αλµαχεναδοσ µαντενγα οπριµιδο λα τεχλα HOLD/
AVE πορ 3 σεγυνδοσ. Λα παλαβρα AVE σε
ϖισυαλιζαρ〈, λυεγο ελ ϖαλορ χαλχυλαδο ψ λα υνιδαδ δε
µεδιχι⌠ν απαρεχερ〈ν. Παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν
RUN, πρεσιονε ON/OFF.
Nota: Una breve descripción de las
características principales del Electronic
Balometer se encuentra impresa debajo del
medidor. Para ver el menú, remueva el medidor
mediante la aldaba que se encuentra a un lado del
mismo, levante el medidor como se muestra en
Figura 14. Reemplace el medidor presionando
nuevamente la aldaba, inserte el lado izquierdo
del medidor debajo del soporte en forma de “L”
(mantenga presionada la aldaba en todo
momento) y presione contra la coraza del medidor
antes de soltar la aldaba. Asegúrese de que el
medidor esté fijo en su lugar antes de mover el
Balometer.

33

(2) PRESIONE LA
ALDABA
(1) DESCONECTE
EL CONECTOR
DEL MEDIDOR

Figura 14—Remover el medidor de la base

(3) LEVANTE EL MEDIDOR DE
LA BASE

A. MENÚS Y TECLADO DE
OPERACIÓN DEL APM 150
El Teclado del APM 150
Χαδα τεχλα πυεδε αχτιϖαρ δοσ φυνχιονεσ. Λα φυνχι⌠ν
primaria σε ενχυεντρα εν λα παρτε συπεριορ δε λα
λνεα διαγοναλ. Λα φυνχι⌠ν secundaria σε ενχυεντρα
εν λα παρτε ινφεριορ δε λα λνεα διαγοναλ. Α
χοντινυαχι⌠ν σε πρεσεντα υνα δεσχριπχι⌠ν µ〈σ
δεταλλαδα δε χαδα φυνχι⌠ν.
Εν λα φυνχι⌠ν RUN, σι σε πρεσιονα υνα τεχλα πορ
menos de 3 segundos, σε αχτιϖα λα φυνχι⌠ν
πριµαρια. Σι σε πρεσιονα πορ µ〈σ τιεµπο, λα φυνχι⌠ν
σεχυνδαρια σερ〈 αχτιϖαδα. Λασ νιχασ εξχεπχιονεσ
σον λασ τεχλασ ↑ ψ ↓ ψα θυε σον υσαδασ
νιχαµεντε παρα σελεχχιοναρ οπχιονεσ δελ µεν ψ
νο τιενεν οτρα φυνχι⌠ν εν λα φυνχι⌠ν RUN.

Los ciclos necesarios
de Los ciclos
necesarios de tiempo del software del APM 150
pueden causar que el medidor reaccione de una
manera retardada cuando se presiona una
tecla. El tiempo de reacción puede variar
dependiendo de las funciones empleadas (1–3
segundos). No presione una tecla dos veces si el
tiempo de respuesta es lento. Puede duplicar la
activación de la función deseada o activación
accidental de una función secundaria.
Teclas de Función Primaria:

ON/OFF

Εστα τεχλα σε εµπλεα παρα πρενδερ ο
απαγαρ ελ ινστρυµεντο, σολο χυανδο
σε οπερα εν λα φυνχι⌠ν RUN. Σι σε
οπερα εν χυαλθυιερ οτρα δυνχι⌠ν ψ
σε πρεσιονα εστα τεχλα, σε χαµβιαρ〈
α λα φυνχι⌠ν RUN σιν ηαχερ νινγν
χαµβιο.

VOL

Λα τεχλα VOL (σολαµεντε σι σε υσα
υνα σονδα 175 ο 275) πρεπαρα ελ
µεδιδορ παρα λα τοµα δε
µεδιχιονεσ δε ϖολµενεσ δε αιρε.
∆εσπυσ δε πρεσιοναρ στα τεχλα,
δεβε ινδιχαρ σι ϖα α µεδιρ πορ 〈ρεα,
ψα σεα θυε ϖα α µεδιρ υν δυχτο
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VOL

MENU

HOLD

34

ρεδονδο ο ρεχτανγυλαρ ο χον υν
χυερνο εσπεχιαλ. Παρα σελεχχιοναρ
χυαλθυιερα δε εστασ οπχιονεσ,
υτιλιχε ↑ ο ↓, δεσπυσ πρεσιονε ↵.
∆εσπυσ δε ηαβερ σλεχχιοναδο αλ
φυνχι⌠ν δεσεαδα, υσε λασ τεχλασ ↑ ο
↓ παρα δαρ λασ διµενσιονεσ σεγυιδο
πορ ↓ παρα αχεπταρ διχηασ
υνιδαδεσ.
Χον MENU, σε πυεδε σελεχχιοναρ
ϖαριασ οπχιονεσ. Παρα ρεϖισαρ τοδασ
λασ οπχιονεσ, πρεσιονε λασ τεχλασ
↑ ψ ↓. Παρα σελεχχιοναρ αλγυνα
οπχι⌠ν, πρεσιονε λα τεχλα ↵, ο
ρεγρεσε α λα φυνχι⌠ν RUN
οπριµιενδο ON/OFF.
Ελ MENU χυεντα χον λασ
σιγυιεντεσ οπχιονεσ:
[
] Π〈γινα. Χαµβια λα
π〈γινα δε µεµορια.
] Ιµπριµιρ. Ιµπριµε λοσ
[
δατοσ αλµαχεναδοσ.
]
Φαχτορ δε χορρεχχιον.
[
] Αυτο απαγαδο. Αχτιϖα ο
[
δεσαχτιϖα λα φυνχι⌠ν δε
αυτο απαγαδο.
] ςεριφιχαρ. ςεριφιχα λοσ
[
ϖολταγεσ δελ µεδιδορ.
] Χαλιβραρ. Σολο παρα υσο
[
δε φ〈βριχα.
] Πυερτο. Αβρε ο χιερρα ελ
[
πυερτο σεριαλ.
]
Χονσταντε δε τιεµπο.
[
Σελεχχιονα ελ χονσταντε
δε τιεµπο.
(ςερ Σελεχχιονεσ δελ Μεν)

UNIT

Εστα τεχλα χονγελα λοσ δατοσ εν λα
φυνχι⌠ν RUN ψα σεα παρα
αλµαχεναρ εν µεµορια ο παρα
ιµπριµιρλοσ. Πρεσιονε HOLD ψ λα
ινδιχαχι⌠ν απαρεχε υνα ψ οτρα ϖεζ.
Πρεσιονε λα τεχλα οτρα ϖεζ παρα
αλµαχεναρ ε ιµπριµιρ λοσ δατοσ.
Παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν RUN σιν
αλµαχεναρ νι ιµπριµιρ λοσ δατοσ,
πρεσιονε ON/OFF. Ελ βοτ⌠ν
ενχιµα δελ µανγο δερεχηο τιενε λα
µισµα φυνχι⌠ν.

AVE

MEM

Λα τεχλα UNIT λε περµιτε
σελεχχιοναρ υνιδαδεσ δε µεδιχι⌠ν.
Λασ τεχλασ ↑ ψ ↓ σε υσαν παρα
ρεϖισαρ λασ οπχιονεσ. Πρεσιονε ↵
παρα σελεχχιοναρ ο ελ ON/OFF
παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν RUN σιν
ηαχερ νινγν χαµβιο.
Σε υσα λα τεχλα MEM παρα ρεϖισαρ
λοσ δατοσ ε ινφορµαχι⌠ν
αλµαχεναδασ. Χυανδο σε πρεσιονα,
σε δεσπλεγαρ〈 ελ νµερο δε π〈γινα
εν ελ χυαλ εστ〈 τραβαϕανδο. Υτιλιχε ↑
ψ ↓ παρα σελεχχιοναρ λα π〈γινα
δεσεαδα. Παρα εξαµιναρ λοσ δατοσ δε
λα π〈γινα, πρεσιονε ↵.
Σι λα µεµορια εστ〈 ϖαχα, ρεγρεσαρ〈
αυτοµατιχαµεντε α λα φυνχι⌠ν RUN.
Σι νο, πυεδε ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν
RUN πρεσιονανδο ON/OFF
(ςερ παγινασ βαϕο Αλµαχεναµιεντο
δε∆ατοσ)
Σε πρεσιονα στα τεχλα παρα
σελεχχιοναρ µεδιδασ δε
ENTRADA ο SALIDA δε αιρε. Ελ
ινστρυµεντο σε πρενδε
αυτοµατιχαµεντε εν λα φυνχι⌠ν δε
ENTRADA. Ελ ινδιχαδορ !
µοστραρ〈 ΕΞ χυανδο σε σελεχχιονα
λα φυνχι⌠ν δε SALIDA.

Teclas de Funciones Secundarias:

ψ

Εστασ δοσ τεχλασ σε υσαν παρα
ρεϖισαρ οπχιονεσ δελ µεν εν
αµβασ διρεχχιονεσ.

Χυανδο σε πρεσιονα πορ λο µενοσ 3
σεγυνδοσ, λα τεχλα AVE χαλχυλαρ〈
ελ προµεδιο δε λοσ δατοσ θυε σε
ηαν αλµαχεναδο εν διχηα π〈γινα.
Ρεγρεσε α λα φυνχι⌠ν RUN
πρεσιονανδο ON/OFF.
Εστα τεχλα αχεπτα λασ οπχιονεσ
σελεχχιοναδασ ταλεσ χοµο ϖαλορεσ ψ
οπχιονεσ δελ µεν. ∆εσπυσ δε
οπριµιρλα, σε δεσπλεγαρ〈 [
]
µιεντρασ ελ ινστρυµεντο ρεγιστρα λα
νυεϖα ινφορµαχι⌠ν.
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Selecciones de Menú
Αλ πρεσιοναρ MENU σε αχτιϖα ελ µεν πρινχιπαλ.
Υτιλιχε λασ τεχλασ ↑ ψ ↓ παρα ρεϖισαρ λασ σελεχχιονεσ
δισπονιβλεσ. Χυανδο λοχαλιχε λα οπχι⌠ν δεσεαδα,
πρεσιονε ↵ παρα σελεχχιοναρλα. Πρεσιονε ON/OFF
παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν RUN.
Opciones del Menú (para seleccionar
cualquiera de las siguientes opciones,
presione ):

Λοσ δατοσ αλµαχεναδοσ εν λα
µεµορια δελ ινστρυµεντο εστ〈ν
οργανιζαδοσ πορ π〈γινασ. Εστα
φυνχι⌠ν χαµβια λα π〈γινα εν χυαλ
σε αλµαχεναν λασ λεχτυρασ. Συ
πυεδεν αλµαχεναρ υν τοταλ δελ 100
µεδιχιονεσ, ο λνεασ. Πυεδε
αλµαχεναρ 100 π〈γινασ χον 1 λινεα
χαδα υνα, ο 1 π〈γινα χον 100
λινεασ χαδα υνα, ο χυαλθυιερ
χοµβιναχι⌠ν δε π〈γινασ ψ λινεασ
θυε νο εξχεδαν δε 100 λεχτυρασ.
Ιµπριµιρ. Σε τρανσφιερε λα
ινφορµαχι⌠ν αλµαχεναδα α υνα
ιµπρεσορα ο χοµπυταδορα. Παρα
χανχελαρ λα ιµπρεσι⌠ν, µαντενγα
οπριµιδα ON/OFF ηαστα θυε δεϕε
δε ιµπριµιρ.
Φαχτορ δε Χορρεχχι⌠ν. Ελ φαχτορ δε
χορρεχχι⌠ν εσ υν φαχτορ ελ χυαλ εσ
απλιχαδο α τοδασ λασ µεδιχιονεσ. χΦ
εθυιϖαλε α 1.000 µενοσ θυε σε
χαµβιε εν ελ µεν. Ελ ινδιχαδορ
(∀) µυεστρα αλ υσυαριο χυανδο
χΦ=1. Σε αχοστρυµβρα α υσαρ
χυανδο λασ χονδιχιονεσ δε λα
δενσιδαδ δελ αιρε σον διφερεντεσ α
λασ χονδιχιονεσ νορµαλεσ. ςερ
Απενδιχε ∆.
Σελεχχιονε ϖαλορεσ χον ↑ ο ↓,
πρεσιονε ↵ παρα αχεπταρ λα
σελεχχι⌠ν ο ON/OFF παρα
χανχελαρλα.

Αυτο απαγαδο. Λα φυνχι⌠ν δε
αγαπαδο αυτοµατιχο σε πυεδε
αχτιϖαρ ο δεσαχτιϖαρ πρεσιονανδο
↑ ο ↓ ο βιεν, σελεχχιονανδο
]ο[
], δεσπυσ πρεσιονε
[
↵ παρα αχεπταρ λα σελεχχι⌠ν.
Χυανδο σε αχτιϖα λα φυνχι⌠ν, ελ
ινστρυµεντο σε απαγαρ〈
αυτοµατιχαµεντε δεσπυσ δε 20
µινυτοσ δε ιναχτιϖιδαδ.
Εστα ηερραµιεντα δε διαγν⌠στιχο
περµιτε αλ υσυαριο ϖερ ϖολταγεσ
αν〈λογοσ ιµπορταντεσ εν ελ
ινστρυµεντο. Αλ πρεσιοναρ ↑ ο
↓ σε δεσπλεγαρ〈ν 8 χαναλεσ
διφερεντεσ ινχλυψενδο λοσ
σιγυιεντεσ:
 0 ς χδ.
 4.965 α 5.025 ς χδ.
 ςολταγε δε λα βατερα
(3.5 ς σιγνιφιχα θυε λασ
βατερασ σον νυεϖασ)
Σολο παρα υσο δε φ〈βριχα.
Εστα φυνχι⌠ν λε περµιτε αλ υσυαριο
αχτιϖαρ ο δεσαχτιϖαρ υν πυερτο
σεριαλ. Εν λα φυνχι⌠ν RUN, σε δεβε
δεσαχτιϖαρ παρα αυµενταρ λα ϖιδα δε
λα βατερα.
Παρα αχτιϖαρ ελ πυερτο:
] εν ελ µεν
 Σελεχχιονε [
ψ πρεσιονε ↵.
 Πρεσιονε ↑ ο ↓ ηαστα θυε
απαρεζχα
.
 Πρεσιονε ↵.
Παρα δεσαχτιϖαρ ελ πυερτο:
] εν ελ µεν
 Σελεχχιονε [
ψ πρεσιονε ↵.
 Πρεσιονε ↑ ο ↓ ηαστα θυε
.
απαρεζχα
 Πρεσιονε ↵.
Σε υσα παρα σελεχχιοναρ δεσδε 5
ϖελοχιδαδεσ δε τιεµπο δε ρεσπυεστα
δε λα πανταλλα.
 1 εσ παρα εν τιεµπο δε ρεσπυεστα
ρ〈πιδα.
 5 εσ παρα υν τιεµπο δε ρεσπυεστα
λεντα.
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 Σι ελ µεδιδορ εστ〈 συϕετο α λα βασε, πυεδε
οπριµιρ ταµβιν ελ βοτ⌠ν ροϕο εν λα µανιϕα
δερεχηα παρα αχτιϖαρ λα φυνχι⌠ν δε ρετενχι⌠ν.

B. USO DEL APM 150
Funciones Básicas

Funciones de Medición
Σε πυεδεν σελεχχιοναρ µεδιχιονεσ δε τεµπερατυρα
ο ϖολµεν χον λα τεχλα UNIT.

Para Cambiar Unidades de Medición:

 Πρεσιονε λα τεχλα UNIT ηαστα θυε απαρεζχα
].
[
 Υσε ελ ↑ ο ↓ παρα ρεϖισαρ λασ οπχιονεσ.
 Ελ ινδιχαδορ ! µοστραρ〈 λα υνιδαδ σελεχχιοναδα.
 Πρεσιονε ↵ παρα σελεχχιοναρ υνα νυεϖα υνιδαδ.
Πορ εϕεµπλο: Παρα χαµβιαρ λασ υνιδαδεσ δε πιεσ
χβιχοσ πορ µινυτο (χφµ) α µετροσ χβιχοσ πορ
ηορα (µ3/η) µιεντρασ σε υσα υνα σονδα δε
τερµοανεµ⌠µετρο:

Para Medir Volúmenes (cuando se coloca la
sonda 175 o 275):

ςολµενεσ δε αιρε σε πυεδεν χαλχυλαρ
µυλτιπλιχανδο λα λεχτυρα δε λα ϖελοχιδαδ πορ ελ 〈ρεα
δετερµιναδα.
 Χυανδο σε πρεσιονα VOL, απαρεχε [
Χον εστε µεν, σε πυεδεν σελεχχιοναρ
µεδιχιονεσ πορ 〈ρεα ο πορ σεχχιονεσ
ρεχτανγυλαρεσ ο ρεδονδασ.

].

 Σε υσα ↑ ψ ↓ παρα ρεϖισαρ λασ οπχιονεσ. Λα
οπχι⌠ν δεσεαδα σε σελεχχιονα χον ελ ↵.
 Σι σε εσχογε υνα σεχχι⌠ν τρανσϖερσαλ, δεβε
ινδιχαρ λασ διµενσιονεσ εν λα σιγυιεντε φορµα.
Area:
Figure 15—Display with annunciator and units of
measure

 Πρεσιονε UNIT ηαστα θυε απαρεζχα [

].

 Πρεσιονε ↑ ηαστα θυε ελ ινδιχαδορ ! σε µυεϖα α
µ3/η.
 Πρεσιονε ↵ παρα σελεχχιοναρ λα υνιδαδ δεσεαδα.
Note: No todas las unidades de medición
disponibles pueden ser usadas con la caperuza.
Para Retener una Lectura (Para
Almacenamiento o Impresión):

 Πρεσιονε HOLD βρεϖεµεντε ηαστα θυε ελ ϖαλορ
δε λα λεχτυρα δεστελλεε.
 Πρεσιονε νυεϖαµεντε HOLD παρα αλµαχεναρ λα
λεχτυρα εν λα µεµορια, ο πρεσιονε ON/OFF παρα
ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν RUN.

(Ταµβιν παρα ρεϖισαρ ελ Αρεα ο χυερνο δεσεαδο)
Χυανδο σεα σελεχχιοναδα αλ πρεσιοναρ ↵, λα
σιγυιεντε απαρεχερ〈:
 Λασ υνιδαδεσ αχτυαλεσ φτ2 [
] ο µ2 [
]
 Ελ χυερνο αχτυαλ (σε σε ηα υσαδο αντεσ)
 Ελ ϖαλορ νυµριχο δελ 〈ρεα χαλχυλαδα.
Nota: Si solo se quería revisar el menú de Area,
presione ON/OFF.
 Παρα προγραµαρ ελ ΑΠΜ 150 παρα θυε τοµε
µεδιχιονεσ δε Αρεα, πρεσιονε ↵, ελ ↑ ο
↓ (χαµβιο δε ϖαλορ), ψ δεσπυσ ↵.
Rectangular:

 ∆εσπυσ δε σελεχχιοναρ [
], λα πανταλλα
δεσπλεγαρ〈 ϖαλορεσ δε λα διµενσι⌠ν ινιχιαλεσ δε
] πυλγαδασ ο [
] µ. Αλ αχεπταρ λοσ
[
ϖαλορεσ δε Ξ αφεχταρ〈 λα διµενσιον δελ ϖολµεν
(πορ εϕεµπλο, χφµ).
 Χαµβιε εστοσ ϖαλορεσ υσανδο ↑ ο ↓. Αχεπτε χον
↵.
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 Λα σιγυιεντε πανταλλα µοστραρ〈 ϖαλορεσ δε
διµενσι⌠ν δεσεαδοσ παρα Ψ εν [
] πυλγαδασ
] µ.
ο[
 Χαµβιε εστοσ ϖαλορεσ υσανδο ↑ ο ↓. Αχεπτε
χον ↵.
Redondo:

], λα πανταλλα
 ∆εσπυσ δε σελεχχιοναρ [
µοστραρ〈 ελ πυντο ινιχιαλ δελ δι〈µετρο [
]
] µ.
πυλγαδασ ο [
 Χαµβιε εστοσ ϖαλορεσ υσανδο ↑ ο ↓. Αχεπτε
χον ↵.
Cuerno:

 Χυανδο σε σελεχχιονα, εσχοϕα δε εντρε λασ
σιγυιεντεσ οπχιονεσ:
 ΑΜ100 [
]
]
 ΑΜ300 [
 ΑΜ600 [
]
 ΑΜ1200 [
]
 Πρεσιονε ↵ παρα αχεπταρ χυαλθυιερα δε λασ
οπχιονεσ.
 Παρα ρεϖισαρ, ϖεα Αρεα.

Almacenamiento de Datos

Λα µεµορια δελ ΑΠΜ 150 εσ χαπ〈ζ δε αλµαχεναρ
100 γρυποσ δε δατοσ. εσ θυε σε πυεδε αλµαχεναρ
υνα π〈γινα χον 100 λινεασ, ο 100 π〈γινασ χον 1
λινεα, ο χυαλθυιερ χοµβιναχι⌠ν δε π〈γινασ ψ λινεασ
τοταλιζανδο 100 λεχτυρασ.
Χαδα ϖεζ θυε σε πρεσιονα HOLD δοσ ϖεχεσ, ελ
ινστρυµεντο αλµαχεναρ〈 ελ ϖαλορ, συ υνιδαδ, ψ ελ
φαχτορ δε χορρεχχι⌠ν δε λα λεχτυρα. Λασ µεδιχιονεσ
σε αλµαχεναρ〈ν εν λα µεµορια χον βατερα δε
ρεσπαλδο, εσ θυε ελ απαγαρ ελ απαρατο ο χαµβιαρ λασ
βατερασ νο βορραρ〈 λοσ δατοσ αλµαχεναδοσ.
Θυεδαρ〈ν εν λα µεµορια πορ ταντο τιεµπο τενγα δε
ϖιδα ελ ινστρυµεντο ο α µενοσ δε θυε σε βορρε λα
µεµορια ο σε δα〉ε ελ ινστρυµεντο.
Υνα χοπια δε λοσ δατοσ αλµαχεναδοσ σε πυεδε
οβτενερ σι σε χονεχτα υνα ιµπρεσορα αλ απαρατο ο σε
ενϖιαν λοσ δατοσ α υνα χοµπυταδορα.
Σι σε υσα υνα ιµπρεσορα:
 Πρεσιονε MENU, δεσπυσ ↑ ο ↓ ηαστα θυε
].
απαρεζχα [
 Πρεσιονε ↵ παρα µανδαρ α ιµπριµιρ λοσ δατοσ.
 Παρα σαλιρ δελ µεν δε ιµπριµιρ, πρεσιονε
]ψ
ON/OFF ηαστα θυε απαρεζχα [
πρεσιονε ON/OFF παρα ρεγρεσαρ α λα φυνχι⌠ν
RUN.

Τοδασ λασ µεδιχιονεσ αλµαχεναδασ εν λα µεµορια
δελ ινστρυµεντο σε αλµαχεναν εν γρυποσ θυε σε
λλαµαν π〈γινασ. Σε χρεα υνα π〈γινα χυανδο:
 Σε χαµβια λα υνιδαδ δε µεδιχι⌠ν,
 ο σε σελεχχιονα π〈γινα δελ MENU.

Παρα βορραρ δατοσ αλµαχεναδοσ:
 Πρεσιονε CLR ηαστα θυε απαρεζχα [

Πορ εϕεµπλο, σε σε τοµαν µεδιχιονεσ εν υνιδαδεσ
δε πιεσ πορ σεγυνδο ψ σε χαµβιαν α µιλλασ πορ
ηορα, σε χρεαρ〈 υνα π〈γινα νυεϖα.

Ρεχυερδε θυε νο πυεδε βορραρ π〈γινασ
ινδιϖιδυαλεσ. Χυανδο σε βορρα λα µεµορια σε
βορραν τοδασ λασ π〈γινασ εν λα µεµορια δελ
ινστρυµεντο.

 Πρεσιονε ↑ ο ↓ ηαστα θυε απαρεζχα [

].
].

 Πρεσιονε ↵ παρα βορραρ λα µεµορια.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Síntoma
Νο ηαψ δεσπλιεγυε

Ινδιχαχι⌠ν LO BAT
Χαρ〈χτερεσ εξτρα〉οσ εν πανταλλα
Πανταλλα νο χαµβια ο χεντελλεα

Πανταλλα µυεστρα [ ]

Πανταλλα µυεστρα [

]

Πανταλλα µυεστρα [

]

Λα τεχλα HOLD/AVE
εν λα µανιϕα νο φυνχιονα
Λα µεδιχι⌠ν εσ ερρ〈τιχα

Λεχτυρασ ερρ⌠νεασ

Εντραδα/Σαλιδα

Νο τρανσφιερε δατοσ α χοµπυταδορα

38

Verifique
Ινστρυµεντο απαγαδο. Πρεσιονε ON/OFF.
Βατερασ ϖιεϕασ. Ρεεµπλαζαρ βατερασ.
Βατερασ µαλ ινσταλαδασ. ςεριφιθυε πολαριδαδ ψ χορριϕα σε εσ
νεχεσαριο.
Ελ ϖολταϕε δε λα βατερα εστ〈 βαϕο. Ρεεµπλ〈χελασ.
Ελ ϖολταϕε δε λα βατερα εστ〈 βαϕο. Ρεεµπλ〈χελασ.
Λα τεχλα HOLD/AVE φυε πρεσιοναδα. Πρεσιονελα
νυεϖαµεντε παρα χορρεγιρ.
Ινφορµαχι⌠ν µυχηο µυψ εσταβλε. Μεδιδορ πυεδε εσταρ εν
οτρα φυνχι⌠ν αδεµ〈σ δε RUN.
Χονδιχιονεσ δε δατοσ µενορ αλ µµιµο περ−µιτιδο. ςερ λα
σεχχι⌠ν δε ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑ−ΧΙΟΝΕΣ δελ µανυαλ παρα
λµιτεσ.
Χονδιχιονεσ δε δατοσ µαψορ αλ µνιµο περ−µιτιδο. ςερ λα
σεχχι⌠ν δε ΕΣΠΕΧΙΦΙΧΑΧΙΟΝΕΣ δελ µανυλ παρα λµιτεσ.
Λα σονδα νο εστ〈 βιεν χονεχταδα. ςεριφιθυε χονεξι⌠ν χον
ελ µεδιδορ. Απριετε ελ χονεχτορ σι εσ νεχεσαριο.
Λα σονδα ο σενσορ εστ〈ν δα〉αδοσ. Λλαµαρ φ〈β−ριχα ο α συ
ρεπρεσενταντε δε ΤΣΙ.
Ελ χονεχτορ εντρε λα µανιϕα ψ ελ µεδιδορ νο εστ〈 χονεχταδα.
Χονεχτε ελ χαβλε αλ µ⌠δυλο δελ σενσορ.
Λα ινφορµαχι⌠ν εσ ινεσταβλε. Ιντερπρετε ελ ϖαλορ δε λοσ
λµιτεσ συπεριορεσ ε ινφεριορεσ δε λοσ ϖαλορεσ δεσπλεγαδοσ ο
ινχρεµεντε ελ ϖαλορ δελ χονσταντε δε τιεµπο.
Υνδιδαδεσ δε µεδιχι⌠ν εθυιϖοχαδασ. ςεριφιχαρ.
Λα χαπερυζα νο σελλα χορρεχταµεντε αλρεδεδορ δελ διφυσορ ο
παρριλλα. Πρεσιονε µ〈σ φιρµαµεντε.
Χαπερυζα δα〉αδα. Ρεεµπλαχε ο ρεπαρε.
Λα φυνχι⌠ν δε σαλιδα ινχορρεχταµεντε χυανδο σε τοµαβαν
δατοσ δε εντραδα ο ϖιχε ϖερσα. ςεριφιθυε φυνχι⌠ν. Σι λα
πανταλλα µυεστρα !, εστ〈 εν φυνχι⌠ν δε σαλιδα. Λα αυσενχια
δελ σµβολο αντεριορ ινδιχα θυε εστ〈 εν φυνχι⌠ν δε εντραδα.
Υτιλιχε τεχλαδο παρα σελεχχιοναρ φυνχι⌠ν δεσεαδα.
Nota: el medidor inicializa siempre en función de entrada.
Χονεξι⌠ν εντρε µλτιπλε ψ σενσορ/µεδιδορ εστ〈 δα〉αδα.
Μλτιπλε δα〉αδα. Ρεεπλαχε ο ρεπαρε. Ηοψοσ δελ µυλτιπλε
ταπαδοσ. ςερ σεχχι⌠ν δε Μαντενιµιεντο.
Χονδενσαχι⌠ν δεντρο δελ µ⌠δυλο δελ σενσορ. ∆εϕε θυε λα
υνιδαδ σε χαλιεντε α τεµπερατυρα αµβιενταλ.
Ασεγρεσε δε θυε λα τερµιναλ εστ ινσταλαδα βιεν. Ελ πυερτο
σεριαλ δεβε εσταρ αχτιϖο.
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MANTENIMIENTO
Caperuzas de Nylon
Λασ χαπερυζασ δε νψλον πυεδεν λαϖαρσε α µανο,χον
αγυα φρια ψ υν δετεργεντε συαϖε. Χυανδο
εστλαϖανδο ελ µατεριαλ νο περµιτα θυε εντρε
ενχονταχτο χον µατεριαλεσ χορταντεσ ο χυαλθυιερ
οτροοβϕετο θυε πυεδα ροµπερ λα χαπερυζα.
Múltiple
Ρεϖισε ελ µλτιπλε αντεσ δε υσαρ παρα ασεγυραρσεδε
θυε λοσ ηοψοσ σενσορεσ νο σε ταπεν χον πολϖοο

συχιεδαδ. Ινσπεχχιονε ποσιβλεσ φυγασ θυεπυεδαν
χαυσαρ υνα µαλα χονεξι⌠ν χον ελ σενσορ.Ταµβιν
ϖεριφιθυε θυε λοσ ανιλλοσ θυε σε εµπλεανπαρα σελλαρ
λοσ τυβοσ δε προπυλσι⌠ν εστνχολοχαδοσ
χορρεχταµεντε. Λασ ϖαριλλασ πυεδενλιµπιαρσε χον
υνα σολυχι⌠ν δε αγυα τιβια ψδετεργεντε συαϖε. Νο
λασ συµερϕα εν ελ αγυα. Σερεχοµιενδα θυε ρεαλιχε
λα λιµπιεζα χον λασϖαριλλασ εν ποσιχι⌠ν δε υσο ψ
χον µυχηο χυιδαδο.

APENDICE A:
TRAVERSAR UN DUCTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO
DE LA VELOCIDAD O VOLÚMEN DEL AIRE (SOLAMENTE CUANDO SE
EMPLEAN LAS SONDAS 175 O 275)
Λασ σιγυιεντεσ τχνιχασ πυεδεν σερ εµπλεαδασ παρα
λα µεδιχι⌠ν δελ φλυϕο δελ αιρε εν λοσ δυχτοσ δε αιρε,
µεδιαντε ελ υσο δε σονδασ δε ϖελοχιδαδ.
Donde Tomar las Mediciones
Παρα ποδερ τοµαρ µεδιχιονεσ δε λα ϖελοχιδαδ δελ
αιρε εν υν δυχτο δε αιρε, σε νεχεσιταν τοµαρ
µεδιδασ δε πορ λο µενοσ 7.5 δε δι〈µετρο δε δυχτο
εν φαϖορ αλ φλυϕο δε λα χορριεντε δε αιρε ψ δε πορ λο
µενοσ 3 δι〈µετροσ δε δυχτο εν χυαλθυιερ δοβλεζ ο
δονδε ηαψαν οβστρυχχιονεσ αλ φλυϕο νορµαλ δελ
αιρε. Σε πυεδεν τοµαρ µεδιχιονεσ τραϖερσασ εν
δυχτοσ χον 2 δι〈µετροσ δε δυχτο εν φαϖορ αλ φλυϕο
δε λα χορριεντε δε αιρε ο δε 1 δε δι〈µετρο δε δυχτο
εν σεχχιονεσ εν χοντρα δελ φλυϕο νορµαλ δελ αιρε ο
δονδε ηαψαν οβστρυχχιονεσ πρεσεντεσ, περο λασ
µεδιχιονεσ εν διχηασ χονδιχιονεσ νο σερ〈ν δελ
τοδο χορρεχτασ. Χυανδο σε µιδαν δυχτοσ
ρεχτανγυλαρεσ, εµπλεε λα σιγυιεντε φ⌠ρµυλα παρα
χαλχυλαρ ελ δι〈µετρο εθυιϖαλεντε δελ δυχτο χυανδο
σε χαλχυλεν λασ εθυιϖαλενχιασ α 7.5 δι〈µετροσ εν
φαϖορ α λα χορριεντε δελ αιρε ο 3 δι〈µετροσ εν
χοντρα.

∆ι〈µετρο Εθυιϖαλεντε =

4Ης/Πι

Εν ∆ονδε: Η = διµενσι⌠ν ηοριζονταλ δελ δυχτο
ς = διµενσι⌠ν ϖερτιχαλ δελ δυχτο
Πι = 3.14
Ταµβιν εσ ποσιβλε τοµαρ µεδιδασ νιχασ δε
ϖελοχιδαδ δελ φλυϕο δελ αιρε εν υν δυχτο,
ενχοντρανδο ελ χεντρο δελ δυχτο ψ µυλτιπλιχανδο λα
λεχτυρα οβτενιδα πορ υν φαχτορ δε 0.9 παρα χορρεγιρ
πορ ελ ηεχηο δε θυε λα ϖελοχιδαδ δελ φλυϕο δελ αιρε
εσ µαψορ αλ χεντρο δελ δυχτο. Σι λασ χονδιχιονεσ
πρεσεντεσ σον µυψ βυενασ, σε πυεδε οβτενερ υνα
πρεχισι⌠ν δελ ±5 ο ±10 πορ χιεντο µεδιαντε στε
µτοδο. ∆ε χυαλθυιερ µανερα, διχηο µτοδο νο εσ
µυψ χονφιαβλε, ψ σολαµεντε δεβερ〈 σερ υσαδο χον
δυχτοσ πεθυε〉οσ ο βιεν, θυε οτρασ χονδιχιονεσ νο
περµιταν µεδιχιονεσ τραϖερσασ χοµπλετασ.
Traversar un Ducto Redondo
Εµπλεανδο ελ µτοδο δε λογ−Τχηεβψχηεφφ, ελ
δυχτο σε διϖιδε εν χρχυλοσ χονχντριχοσ, χαδα υνο
χον λα µισµα 〈ρεα. Σε τοµα υν νµερο ιγυαλ δε
µεδιχιονεσ εν χαδα 〈ρεα χιρχυλαρ, ψ λυεγο σε
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προµεδιαν διχηασ λεχτυρασ. Χοµυνµεντε σε
υτιλιζαν 3 χρχυλοσ χονχντριχοσ (σεισ πυντοσ δε
µεδιχι⌠ν πορ δι〈µετρο) παρα δυχτοσ θυε ποσεεν υν
δι〈µετρο δε 10 ο µενοσ πυλγαδασ. Παρα δυχτοσ δε
10 ο µ〈σ πυλγαδασ, σε εµπλεαν 4 ο 5 χρχυλοσ
χονχντριχοσ (δε οχηο α διεζ πυντοσ δε µεδιχι⌠ν
πορ δι〈µετρο).

οβτενιδασ σε προµεδαν εν χαδα πυντο δε
µεδιχι⌠ν. Ελ προµεδιο δε λα ϖελοχιδαδ σε
µυλτιπλιχα πορ ελ 〈ρεα δελ δυχτο παρα οβτενερ λα
ϖελοχιδαδ δελ φλυϕο δελ αιρε. (Υν µτοδο διφερεντε
εµπλεα δοσ ηοψοσ α 〈νγυλοσ δε 90 γραδοσ εντρε
ελλοσ, δισµινυψενδο ελ νµερο δε τραϖερσασ χον λα
σονδα δε 1.)
Αντεσ δε τοµαρ λασ µεδιχιονεσ, µυλτιπλιθυε λοσ
νµεροσ εν λα ταβλα πορ ελ δι〈µετρο δελ δυχτο, παρα
οβτενερ λα προφυνδιδαδ δε ινσερχι⌠ν δε λα σονδα.
(Ρεχυερδε υσαρ λα διµενσι⌠ν ιντερνα δελ δυχτο σε
εσ θυε εστ〈 ρεχυβιερτο πορ αισλαντε.)

Figura 16—Puntos de medición cuando se travesa
un ducto redondo utilizando el método logTchebycheff.
∗Ελ µεδιδορ ΑΠΜ 150 πυεδε χαλχυλαρ λοσ προµεδιοσ
αυτοµατιχαµεντε, ελιµινανδο λα νεχεσιδαδ δε χαλχυλαχιονεσ
µανυαλεσ. ςεα λα σεχχι⌠ν ΑςΕ εν λα π〈γινα 34 δε εστε
µανυαλ.
Número de puntos de
medición por diámetro

Posición relativa a la
pared interna

6

0.32, 0.135, 0.321, 0.679,
0.865, 0.968

8

0.021, 0.117, 0.184,
0.345, 0.655, 0.816,
0.883, 0.981

10

0.019, 0.077, 0.153,
0.217, 0.361, 0.639,
0.783, 0.847, 0.923, 0.981

Ελ µτοδο πρεφεριδο εσ ελ δε περφοραρ 3 ηοψοσ εν
υν δυχτοσ α 〈νγυλοσ δε 60 γραδοσ εντρε ελλοσ, ταλ ψ
χοµο σε µυεστρα εν Φιγυρα 16. Σε τοµαν 3
τραϖερσασ α λο λαργο δελ δυχτο, ψ λασ ϖελοχιδαδεσ
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Traversar un Ducto Cuadrado
Εµπλεανδο ελ µτοδο δε λογ−Τχηεβψχηεφφ, ελ
δυχτο σε διϖιδε εν 〈ρεασ ρεχτανγυλαρεσ, λασ χυαλεσ
σε αϕυσταν εν ταµα〉ο παρα τοµαρ εν χυεντα ελ
εφεχτο δε παρεδ εν ελ φλυϕο δελ αιρε. Υν µνιµο δε
25 πυντοσ δεβεν σερ µεδιδοσ παρα ποδερ οβτενερ
υν βυεν προµεδιο. Ελ νµερο δε δατοσ α τοµαρ α
λο λαργο δε χαδα λαδο δελ δυχτο δεπενδε εν θυε ταν
ανχηο εσ ελ δυχτο. Πορ δυχτοσ θυε σον µ〈σ χορτοσ
δε 30 πυλγαδασ, σε δεβεν τοµαρ 5 πυντοσ
τραϖερσαλεσ. Παρα δυχτοσ µαψορεσ α 30 περο
µενορεσ α 36, σε δεβεν τοµαρ 6 πυντοσ. Παρα
δυχτοσ µαψορεσ, σε δεβεν τοµαρ 7 πυντοσ.
Μυλτιπλιθυε λοσ νµεροσ πρεσενταδοσ εν λα ταβλα
πορ λα διµενσι⌠ν δελ δυχτο παρα οβτενερ λα
προφυνδιδαδ δε ινσερχι⌠ν δε λα σονδα.

Figura 17—Puntos de medición cuando se travesa
un ducto rectangular utilizando el método logTchebycheff.
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Número de puntos o
líneas traversas por lado

Posición relativo a la
pared interna

5

0.074, 0.288, 0.500,
0.712, 0.926

6

0.061, 0.235, 0.437,
0.563, 0.765, 0.939

7

0.053, 0.203, 0.366,
0.500, 0.634, 0.797,
0.947

Ελ δυχτο εν Φιγυρα 17 τιενε υνα διµενσι⌠ν
ηοριζονταλ δε εντρε 30 ψ 36 πυλγαδασ, πορ λο ταντο
σε ρεθυιερε 6 πυντοσ (ο 6 λνεασ τραϖερσασ). Λα
διµενσι⌠ν ϖερτιχαλ δελ δυχτο εσ µενορ α 30
πυλγαδασ, πορ λο χυαλ ρεθυιερε λα τοµα δε 5 πυντοσ
(ο 5 λνεασ τραϖερσασ).

Aviso
ΤΣΙ Ινχοπορπορατεδ ηα τραταδο δε προπορχιοναρ
ινφορµαχι⌠ν χονφιαβλε ψ χορρεχτα εν χυαντο αλ υσο
δελ ινστρυµεντο ΑΠΜ 150 παρα τοµαρ µεδιχιονεσ
τραϖερσασ εν λοσ δυχτοσ δε αιρε. ∆ε χυαλθυιερ
φορµα, νο ποδεµοσ γαραντιζαρ δε θυε ελ µατεριαλ
αθυ πρεσενταδο γαραντιζαρ〈 βυενοσ ρεσυλταδοσ
ηαχια χυαλθυιερ µτοδο ο εσπεχιφιχαχι⌠ν, ο
ταµποχο γαραντιζα δε θυε ελ µατεριαλ αθυ
προπορχιοναδο εστ λιβρε δε ερρορεσ. Λοσ µτοδοσ
τραϖερσοσ φυερα δε λοσ Εσταδοσ Υνιδοσ σερ〈ν
λιγεραµεντε διφερεντεσ. ΤΣΙ ρεχοµιενδα θυε
οβτενγα υνα χοπια δε λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δε
δυχτοσ τραϖερσοσ θυε ρεθυιερα δε αλγυνα
οργανιζαχι⌠ν προφεσιοναλ ο γυβερναµενταλ
απροβαδα.
Παρα µαψορεσ ινφορµεσ, ϖεα ελ ASHRAE
Fundamentals Handbook Σεχχι⌠ν 13, 1993; ο
Εστ〈νδαρ 111 δελ ΑΣΗΡΑΕ (1988).

APENDICE B:
TÉCNICA DE PROMEDIOS DEL CONSTANTE DE TIEMPO
Λα τχνιχα δε προµεδιοσ εσ τπιχα α ϖαριοσ τιποσ δε
ινστρυµενταχι⌠ν. Ταµβιν τιενδε α ινχρεµενταρ λα
ϖελοχιδαδ δε ρεσπυεστα δελ µιχροπροχεσαδορ εν λα
πανταλλα δε χρισταλ λθυιδο. Εν οτρασ παλαβρασ,
µιεντρασ µ〈σ πεθυε〉ο σεα ελ ϖαλορ δελ χονσταντε δε
τιεµπο, ελ ρεσυλταδο οβτενιδο εν λα πανταλλα
απαρεχερ〈 χον µαψορ ραπιδζ.
Εστα τχνιχα εµπλεα υν πορχενταϕε δελ ϖαλορ ρεχιν
ψ λο α〉αδε α υν πορχενταϕε δελ ϖαλορ αντεριορ. Λοσ
δοσ πορχενταϕεσ δεβεν συµαρ 100%. Ελ µεδιδορ
δεσπλεγαρ〈 εντονχεσ ελ ϖαλορ ρεσυλταντε. Ελ ϖαλορ
δεσπλαγαδο σε χονϖιερτε εντονχεσ εν ελ ϖαλορ
αντεριορ εν ελ µοµεντο εν ελ θυε σε εστ〈 τοµανδο
οτρα λεχτυρα, ψ ελ προχεσο εµπιεζα νυεϖαµεντε. Αλ
εµπλεαρ µενοσ δελ 100% δελ νυεϖο ϖαλορ δε λα
λεχτυρα οβσερϖαδα, σε οβτιενε υνα λεχτυρα µ〈σ

εσταβλε. Λα σιγυιεντε ταβλα µυεστρα λοσ ϖαλορεσ δε
] ψ λοσ πορχενταϕεσ δελ λοσ ϖαλορεσ νυεϖοσ ψ
[
αντεριορεσ θυε σε υτιλιζαρ〈.
Εν χυαλθυιερ χιρχυµστανχια, σι ελ ϖαλορ νυεϖο εσ
50% διφερεντε αλ ϖαλορ αντεριορ, ελ 100% δελ ϖαλορ
νυεϖο σερ〈 εµπλεαδο. Εστε πορχενταϕε δε
νυλιφιχαχι⌠ν λε περµιτε αλ µεδιδορ οβτενερ
ρ〈πιδαµεντε υν ϖαλορ νυεϖο χυανδο ϖαλορεσ
] σον εµπλεαδοσ, ψ σε
µαψορεσ δε [
προπορχιονα ελ δεσεαδο αµορτιγυαχι⌠ν α λασ
φλυχτυαχιονεσ τπιχασ δε δατοσ. Σιν στα
χαραχτερστιχα, ελ µεδιδορ ταρδαρα δεµασιαδο παρα
λλεγαρ α υν ϖαλορ φιναλ χυανδο σεα εξπυεστο α
µυχηοσ χαµβιοσ εν λα τοµα δε δατοσ.
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Juego

|
% Valor
Nuevo

% Valor
Nuevo

1

100%

2

Tiempo para Alcanzar 95% de
Información si Menor al % de
Nulificación

Tiempo para Alcanzarla
Información si es Mayor
al % de Nulificación

%
Nulificación

0%

1.5 σεγυνδοσ

1.5 σεγυνδοσ

50%

50%

50%

6.0 σεγυνδοσ

1.5 σεγυνδοσ

50%

3

25%

75%

12 σεγυνδοσ

1.5 σεγυνδοσ

50%

4

10%

90%

34 σεγυνδοσ

1.5 σεγυνδοσ

50%

5

5%

95%

68 σεγυνδοσ

1.5 σεγυνδοσ

50%

Nota: La columna del tiempo a 1.5 segundos corresponde a dos intervalos actualizados. Dependiendo de en que parte del ciclo de
actualización ocurrirá el cambio tope, éste será el tiempo máximo necesario para ver el cambio. Puede ser posible que se vea el
cambio después de una actualización.

APENDICE C:
COMUNICACIONES SERIALES EMPLEANDO
MICROSOFT® WINDOWSTM “TERMINAL”
Para preparar el medidor y la computadora
para una comunicación serial:
Ενχιενδα συ µεδιδορ:

6. Πρεσιονε λα τεχλα OK.
7. ∆ελ µεν Σεττινγσ, εσχοϕα Τερµιναλ
Πρεφερενχεσ.
8. Εν λα ϖεντανα Τερµιναλ Πρεφερενχεσ, δεβε:

1. Χονεχτε ελ µεδιδορ αλ πυερτο σεριαλ δε συ ΠΧ
εµπλεανδο ελ χαβλε δε ιντερφαχε δε Αλνορ (νο.
δε παρτε 634−493−404).

8α. ςεριφιχαρ θυε νο εστ σελεχχιοναδα λα χαϕα
Λοχαλ Εχηο.

2. Ινιχιαλιχε ελ σιστεµα Ωινδοωσ εν συ ΠΧ.
Ωινδοωσ Τερµιναλ σε ενχυεντρα λοχαλιζαδο εν
ελ γρυπο δε Αχχεσοριοσ.

8β. Ινιχιαλιχε λασ λνεασ δελ Βυφφερ α 399.

3. Αβρα Τερµιναλ.

Para transferir la memoria del medidor a
Terminal:

4. ∆ελ µεν δε Σεττινγσ, εσχοϕα
Χοµµυνιχατιονσ.
5. Εν λα ϖεντανα δε Χοµµυνιχατιονσ, δεβε
ϖεριφιχαρ θυε απαρεζχαν λοσ σιγυιεντεσ
παρ〈µετροσ:
Βαυδ Ρατε

1200

∆ατα Βιτσ

8

Στοπ Βιτσ

1

Παριτψ

Νινγυνο

Φλοω Χοντρολ Νινγυνο
Χοννεχτορ
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Εσχοϕα ελ πυερτο δε
χοµυνιχαχιονεσ α θυε σε
χονεχτα ελ µεδιδορ

9. Πρεσιονε λα τεχλα OK.

Ασεγρεσε δε θυε λα τεχλα δε SOLO
MAYUSCULAS εστ αχτιϖαδα εν συ τεχλαδο. Ελ
πυερτο σεριαλ δεβε εσταρ αχτιϖο. Παρα µαψορεσ
δεταλλεσ, ϖερ Σελεχχιονεσ δελ Μεν εν λα π〈γινα 00.
Ρεχυερδε τεχλεαρ λενταµεντε χυανδο µετε
χοµανδοσ α Τερµιναλ.
1. Τεχλεε ΓΕΕ1 µεν δελ
2. Πρεσιονε ENTER.
ΟΡ
1. Σελεχχιονε [
] δελ µεδιδορ. Λα
ινφορµαχι⌠ν σε ιµπριµιρ〈 εν λα παντελλα δε συ
χοµπυταδορα.
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Χυανδο δ λα ορδεν δε τρανσφερενχια δε µεµορια
(ΓΕΕ1), λασ λετρασ απαρεχερ〈ν ταντο εν λα πανταλλα
δε συ χοµπυταδορα χοµο εν λα δε συ µεδιδορ. Σι
αλγυνα δε λασ λετρασ νο απαρεχε εν λα πανταλλα δε συ
χοµπυταδορα, ρεπιτα λοσ πασοσ 1 ψ 2. Σι χοµετε εν
ερρορ αλ δαρ λα ορδεν δε τρανσφερενχια δε µεµορια
(ΓΕΕ1), νο τρατε δε χορρεγιρ χον λασ τεχλασ δε
φλεχηασ ο λα τεχλα δε ρετροχεσο, νο φυνχιοναρ〈ν εν
Τερµιναλ. Σιµπλεµεντε πρεσιονε ENTER ψ ρεπιτα
λοσ πασοσ 1 ψ 2. Υνα ϖεζ θυε λα ορδεν φυε ρεχιβιδα,
λοσ δατοσ σερ〈ν τρανσφεριδοσ δελ µεδιδορ α συ
χοµπυταδορα.
Para exportar datos de Terminal a otro
paquete de Windows:
∆εσπυσ δε τρανσφεριρ λα µεµορια δελ µεδιδορ α
Τερµιναλ, πυεδε τρανσφεριρ λοσ δατοσ οβτενιδοσ δε
Τερµιναλ α χυαλθυιερ οτρο παθυετε δε Ωινδοωσ, ταλ
χοµο Μιχροσοφτ Ωορδ, παρα ποδερ µανιπυλαρ ο
χαµβιαρ λοσ δατοσ οβτενιδοσ.
1. ∆ελ µεν Εδιτ, σελεχχιονε Σελεχτ Αλλ.
2. ∆ελ µεν Εδιτ, σελεχχιονε Χοπψ.
Τοδοσ λοσ δατοσ ηαν σιδο τρανσφεριδοσ ψ χοπιαδοσ
εν ελ Χλιπβοαρδ ψ εστ〈 λιστο παρα τρανσφεριρλοσ α
χυαλθυιερ παθυετε δε Ωινδοωσ.
3. Αβρα ελ παθυετε εν ελ χυαλ ϖα α τρανσφεριρ λοσ
δατοσ, πορ εϕεµπλο Μιχροσοφτ Ωορδ.
4. ∆ελ µεν Εδιτ, σελεχχιονε Παστε.
Λοσ δατοσ τρανσφεριδοσ απαρεχερ〈ν αηορα εν λα
απλιχαχι⌠ν. Ψα πυεδε αλµαχεναρ λοσ δατοσ.
5. ∆ελ µεν Φιλε, σελεχχιονε Σαϖε Ασ.
6. Προπορχιονε υν νοµβρε χον ελ χυαλ ρεχονοχερ
αλ χονϕυντο δε δατοσ.
7. Πρεσιονε OK.

Comunicación en Serie a través de
Windows 95
 Ηαγα χλιχκ εν Hyperterminal.exe
(Hiperterminal.exe) εν ελ µεν δε αχχεσοριοσ.
 Σι απαρεχε υν χυαδρο πιδινδολε υνα ινσταλαχι⌠ν
δε µ⌠δεµ, ηαγα χλιχκ εν No (No).
 Ινγρεσε υν νοµβρε (Αλνορ) ψ εσχοϕα υν ιχονο
παρα θυε ελ µεδιδορ βαϕε λοσ δατοσ α συ ΠΧ, ηαγα
χλιχκ εν OK (ACEPTAR).
 Χονχτεσε υσανδο λα χονεξι⌠ν Com1 (Com 1),
ηαγα χλιχκ εν OK (ACEPTAR).
 Φιϕε λασ εσπεχιφιχαχιονεσ δελ πυερτο βαϕο Com1
Properties (Propiedades de Com1) α
1200ΒΠΣ, 8 βιτσ δε δατοσ, σιν παριδαδ, βιτσ δε
παρο 1 ψ Flow Control (Control de Flujo) α
None (Ninguno) ψ ηαγα χλιχκ εν OK
(ACEPTAR).
 Ηαγα χλιχκ εν File (Archivo) ψ εσχοϕα
Properties (Propiedades).
 Ηαγα χλιχκ εν Settings (Configuración), ψ
σελεχχιονε ASCII Setup (Configuración
ASCII). ςεριφιθυε θυε εστ µαρχαδο Terminal
Keys (Teclas de Terminal), Emulation
(Emulación) εν Auto Detect (Autodetectar), ψ
Backscroll Buffer Lines εν 500 (Líneas en
Búfer: 500).
 Βαϕο ASCII Receiving (Al recibir ASCII)
µαρθυε λα χασιλλα εν Append Line Feeds
(Agregar avance de línea).
 Ηαγα χλιχκ εν OK (Aceptar) εν Wrap Lines
That Exceed Terminal Width (Ajustar líneas
que sobrepasen el ancho de la terminal) ψ εν
Incoming Line Ends (Al final de cada línea
recibida).
 Ηαγα χλιχκ νυεϖαµεντε εν OK (Aceptar) παρα
σαλιρ δε Properties (Propiedades).
 Λα Hyperterminal (Hiperterminal) εστ〈 λιστα
παρα ρεχιβιρ ινφορµαχι⌠ν δελ µεδιδορ.
 Γυαρδε λα χονφιγυραχι⌠ν δε λα τερµιναλ παρα υσο
ποστεριορ.

43

44

APENDICE D:
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA TERMOANEMÓMETROS A
CONDICIONES NORMALES
Λα ϖελοχιδαδ σε εξπρεσα γενεραλµεντε δε
χυαλθυιερα δε στασ δοσ φορµασ: ϖελοχιδαδ ρεαλ ο
ϖελοχιδαδ εστ〈νδαρ. Λα ϖελοχιδαδ ρεαλ εσ λα
ϖελοχιδαδ προµεδιο α λα χυαλ λασ µολχυλασ ϖιαϕαν.
Λα ϖελοχιδαδ εστ〈νδαρ σε ρεφιερε α λασ χονδιχιονεσ
εστ〈νδαρεσ ψ εσ εθυιϖαλεντε α λα ϖελοχιδαδ ρεαλ δελ
αιρε σολαµεντε χυανδο ελ αιρε τιενε υνα δενσιδαδ
εστ〈νδαρ. Λασ φαχιλιδαδεσ δε χαλιβραχι⌠ν δε Αλνορ
αϕυσταν λα ϖελοχιδαδ ρεαλ παρα θυε ελ µισµο
νµερο δε µολχυλασ πορ υνιδαδ δε τιεµπο πασε α
τραϖσ δε λοσ ελεµεντοσ χαλιεντεσ ψ τοµα λα
δενσιδαδ χοµο δενσιδαδ εστ〈νδαρ. Εστο ηαχε θυε ελ
ινστρυµεντο δεσπλιεγυε ϖελοχιδαδ εστ〈νδαρ.
Παρα χορρεγιρ λα ϖελοχιδαδ εστ〈νδαρ α ϖελοχιδαδ
ρεαλ, εµπλεε λα σιγυιεντε εχυαχι⌠ν:
= ςστδ x ΧΦ
= ςελοχιδαδ ρεαλ

ρστδ = ∆ενσιδαδ εστ〈νδαρ 0.075 λβ/φτ3
(α 70°Φ ψ 29.92 πυλγαδασ δε Ηγ)
ρα

= ∆ενσιδαδ ρεαλ εν λβ/φτ3

ΧΦ = ρστδ / ρα (Φαχτορ δε Χορρεχχι⌠ν)
Παρα συ χοµοδιδαδ ηεµοσ δισε〉αδο υνα γρ〈φιχα
παρα δετερµιναρ ελ φαχτορ δε χορρεχχι⌠ν παρα
διφερεντεσ πρεσιονεσ ψ τεµπερατυρασ δαδασ.
Nota: La presión atmosférica es tomada por el
Servicio Nacional del Clima y es corregida al
nivel del mar, por lo tanto no puede emplearse si
las mediciones no son hechas el nivel del mar.
Παρα µαψορ ινφορµαχι⌠ν εν χοµο χαλχυλαρ λα
δενσιδαδ δελ αιρε λοχαλ, λλαµε αλ δεπαρταµεντο δε
σερϖιχιο αλ χλιεντε δε Αλνορ.

TEMP DEL AIRE (C)

TEMP DEL AIRE (F)

ςα
ςα

ςστδ = ςελοχιδαδ εστ〈νδαρ (δεσπλεγαδο πορ ελ
ινστρυµεντο)

PRESION DEL AIRE (PULGADAS DE Hg)
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APENDICE E:
ESPECIFICACIONES DE SONDAS OPCIONALES
Modelos 175 y 275**
Rango
Temperatura
Velocidad de
Aire
Precisión
Temperatura

Velocidad

Almacenamiento
Temperatura
−4065°Χ (−40150°Φ)

050°Χ (32122°Φ)

Dimensiones
Sonda
Tubular 175

0.130 µ/σ (206000 φπµ)
2030°Χ (6886°Φ)
±5% δε λεχτυρα ±0.5°Χ (1°Φ)
Ρεστο δελ ρανγο
±5% δε λεχτυρα ±0.5°Χ (1°Φ)

Sonda
Tubular 275

Condiciones Estándares
0.10.5 µ/σ (20100 φπµ)
±0.03 µ/σ (5 φπµ)
0.53.5 µ/σ (101700 φπµ)
±3% δε λεχτυρα ±0.01 µ/σ (2 φπµ)
3.520 µ/σ (7014000 φπµ)
±3% δε λεχτυρα ±0.1 µ/σ (20 φπµ)
2030 µ/σ (40016000 φπµ)
±3% δε λεχτυρα ± 1.0 µ/σ (200 φπµ)
Condiciones—No Estándares—
Errores Adicionales
0.11.0 µ/σ (20200 φπµ)
±0.02 µ/σ πορ γραδο Χ
±0.1 φπµ πορ γραδο Φ
1.030 µ/σ (2016000 φπµ)
±0.06% δε λεχτυρα πορ γραδο Χ
±0.1% δε λεχτυρα πορ γραδο Φ

300 µµ (11.8∀) λαργο
9.0 µµ (0.35∀) δαµετρο
Μανγα δεσλιζαντε προτεχτορα δελ σενσορ
508 µµ (20.0∀) λαργο ρετραχταδο
1143 µµ (45.0∀) λαργο εξτενδιδο
9.0 µµ (0.35∀) δι〈µετρο
Εξτενδιενδο ψ αρτιχυλανδο α ±90° χον
ροσχα φιϕαδορα

Peso
Sonda 175
Sonda 275

227 γ (8 οζ)
340 γ (12 οζ)

Temperatura
de Operación
del Termistor
Calentado

90°Χ (194°Φ) Απροξιµαδο

Nota: Las sondas 175 o 275 no usan baterías.

Modelos 220B**
Rango
Temperatura
Humedad Relativa
Operación
Precisión
Temperatura
Humedad Relativa
Resolución
Temperatura
Humedad Relativa

060°Χ (32140°Φ)
0100%
060°Χ (32140°Φ)
060°Χ (32140°Φ)
±0.6°Χ (1.0°Φ) + 0.4% δε λεχτυρα
1096%
±2.5% Ηρ

Temperatura de
Almacenamiento

4065°Χ (40150°Φ)

Dimensiones

260 µµ (10.3∀) λαργο
23 µµ (0.9∀) δι〈µετρο

Peso

340 γ (12 οζ)

∗ Πατεντε 5,162,725
∗∗Αλ τραταρ δε χαλιβραρ ελ ινστρυµεντο πορ ελ υσυαριο σι νυλιφιχα
ελ χερτιφιχαδο δε χαλιβραχι⌠ν οριγιναλ θυε φυε συρτιδο χον ελ
ινστρυµεντο.

0.1° (Χ ο Φ)
0.1% Ηρ
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INFORMACIÓN DE SERVICIO
Servicio y Reparación
Πορ φαϖορ δεϖυελϖα ινµεδιαταµεντε συ Ταρϕετα δε
Ρεγιστρο δελ Προδυχτο. Εστο νοσ περµιτε ενϖιαρλε
ρεχορδατοριοσ δε σερϖιχιο, οφερτασ εσπεχιαλεσ ε
ινφορµαχι⌠ν ιµπορταντε σοβρε ελ προδυχτο.
Αντεσ δε ενϖιαρ συ ινστρυµεντο παρα χαλιβραχι⌠ν ο
ρεπαραχι⌠ν, δεβε λλαµαρ α Σερϖιχιο α Χλιεντεσ δε
ΤΣΙ. Ελ ∆επαρταµεντο δε Σερϖιχιο λε δαρ〈 ελ χοστο
δελ σερϖιχιο ο δε λα χαλιβραχι⌠ν, νµερο δε
Αυτοριζαχι⌠ν δε ∆εϖολυχι⌠ν δε Ματεριαλ (Α∆Μ) ε
ινστρυχχιονεσ δε εµβαρθυε.
Πορ φαϖορ τενγα λα σιγυιεντε ινφορµαχι⌠ν α λα µανο
χυανδο λλαµε:
!∀ Νοµβρε δελ Προπιεταριο, διρεχχι⌠ν ψ
νµερο τελεφ⌠νιχο.
!∀ ∆οµιχιλιο δε φαχτυραχι⌠ν, σι εσ διφερεντε
ψ σι απλιχα.
!∀ Νοµβρε ο Μοδελο δελ Ινστρυµεντο
!∀ Νµερο δε Σεριε
!∀ Φεχηα δε Χοµπρα
!∀ Λυγαρ δε Χοµπρα
ΤΣΙ ρεχοµιενδα θυε λλεϖε υν ρεγιστρο δε
χαλιβραχι⌠ν ψ θυε χονσερϖε τοδοσ λοσ ρεγιστροσ δε
σερϖιχιο α συ ινστρυµεντο.

Instrucciones para Devolución
Ενϖε ελ ινστρυµεντο χον φλετε παγαδο. Εµπαθυε
συ ινστρυµεντο εν υνα χαϕα προτεγινδολο χον αλ
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µενοσ δοσ πυλγαδασ (5 χµ) δε υν µατεριαλ θυε
αµορτιγε γολπεσ. Ινχλυψα λα Ορδεν δε Χοµπρα
χον ελ νµερο δε µοδελο δελ ινστρυµεντο, χοστο
δελ σερϖιχιο ψ/ο χαλιβραχι⌠ν ψ ελ νµερο Α∆Μ.
Μαρθυε ελ εξτεριορ δε λα χαϕα χον ελ νµερο Α∆Μ.
Εστο αγιλιζαρ〈 ελ τρ〈µιτε δε συ ινστρυµεντο χυανδο
λο ρεχιβαµοσ.

Dañado en Tránsito
Τοδοσ λοσ πεδιδοσ παρα εµβαρθυε σον εµπαχαδοσ
χυιδαδοσαµεντε. Σι αλ ρεχιβιρλοσ νοτα θυε ελ
εµπαθυε φυε δα〉αδο δυραντε ελ εµβαρθυε, δεβε
ινσπεχχιοναρ α φονδο ελ ινστρυµεντο. Λασ νοτασ δε
εντρεγα δελ τρανσπορτιστα δεβερ〈ν φιρµαρσε δε
ρεχιβιδο σι ενχυεντρα υν δα〉ο απαρεντε. ΝΟ
∆ΕΣΕΧΗΕ ΕΛ ΕΜΠΑΘΥΕ.
Σι ελ ινστρυµεντο ηα σιδο δα〉αδο, ελ χλιεντε δεβερ〈
ηαχερ ινµεδιαταµεντε υνα ρεχλαµαχι⌠ν χοντρα ελ
τρανσπορτιστα. Ελ ϖενδεδορ αψυδαρ〈 αλ χλιεντε
προπορχιον〈νδολε τοδα λα ινφορµαχι⌠ν περτινεντε
σοβρε ελ εµβαρθυε; σιν εµβαργο, λα ρεχλαµαχι⌠ν
δεβερ〈 ηαχερλα ελ ασεγυραδο. Σι ελ ινστρυµεντο σε
δα〉α περµανεντεµεντε, σε δεβερ〈 ηαχερ υν νυεϖο
πεδιδο χον ΤΣΙ µιεντρασ εσπερα δε παρτε δελ
τρανσπορτιστα ελ ρεεµβολσο πορ ελ ινστρυµεντο
δα〉αδο.
Λλαµε α ΤΣΙ διρεχταµεντε παρα οβτενερ αψυδα εν
χασο νεχεσαριο.

ELECTRONIC BALOMETER® SPECIFICATIONS*
Measurement Units

With Optional Probes

Resolution
Volume Flow
Velocity

C
F
cfm
l/s
m3/h
fpm
m/s
fps
mph
km/h
Rh

degrees Celsius
degrees Fahrenheit
cubic feet per minute
liters per second
cubic meters per hour
feet per minute
meters per second
feet per second
miles per hour
kilometers per hour
relative humidity

0.1 up to 100
1 cfm above 101
0.1 fpm from 20 to 100 fpm
1 fpm from 100 to 6000 fpm
0.001 m/s from 0.1 m/s to 1 m/s
0.01 m/s from 1 m/s to 10 m/s
0.1 m/s from 10 m/s to 30 m/s

Temperature

0.1°C or °F

Relative Humidity

0.1%

Range
Volume Flow
Temperature

50 to 2000 cfm
24 to 945 l/s
85 to 3400 m3/h
32–122°F (0–50°C)

Accuracy
Volume Flow (Supply) ±3% of reading (±7 cfm),
(±3.3 l/s), (±12 m3/h)
Volume Flow (Exhaust) ±4% of reading (±7 cfm),
(±3.3 l/s), (±12 m3/h)
Temperature
Pressure Drop Across
Balometer

±0.5% of reading ±1°F (0.5°C)
0.01 in H20 (differential pressure)
@ 500 cfm, 2.5 Pascals (differential
pressure) @ 236 l/s or 850 m3/h

Balometer Hood Sizes

Display

16 x 16 in; 2 x 2 ft; 2 x 4 ft;
1 x 4 ft; 1 x 5 ft; 3 x 3 ft;
(400 x 400 mm; 600 x 600 mm;
600 x 1200 mm; 300 x 1200 mm;
300 x 1500 mm; 900 x 900 mm)
.45 in high, 4 digit, 7 segment LCD
.15 in high, 2.5 digit, 7 segment
memory indicator and 19 parameter
indicators.

Meter Dimensions

7.5 x 3.2 x 1.3 in (190 x 80 x 33 mm)

Meter Weight

11 oz (315 g)

Operating Weight
With 2 x 2 ft hood

8 lb, 12 oz (4 kg)

Packaged Dimensions

27 x 14 x 27 in (686 x 356 x 686 mm)

Packaged Weight

21 lb, 6 oz (9.7 kg) with one hood

Power Source

3 AA 1.5V alkaline batteries

Battery Life

10 hrs. minimum with continuous use

Power Saving Feature

Selectable auto shut-off

Model

Description

Part no.

APM 151 Complete with base, meter, one 2 x 2 ft
634-593-410
(600 x 600 mm) hood, soft carrying case,
two year limited warranty and owner’s manual
APM 153 Same as APM 151 plus one each 2 x 4 ft
and 1 x 4 ft hood

634-593-411

APM 155 Same as APM 153 plus one each 3 x 3 ft
and 1 x 5 ft hood

634-593-412

APM 150 Meter and pouch only

632-200-125

APM 150 Kit with APM 150, Model 175 air
632-200-120
velocity/temperature probe, soft carrying
case, two year limited warranty and owner’s
manual
Hood
Kit A

(2 x 4 ft, 1 x 4 ft)

634-593-115

Hood
Kit B

(1 x 5 ft, 3 x 3 ft)

634-593-125

Balometer 16 x 16 in (400 x 400 mm)
Hood

634-543-001

175

Fixed probe for air velocity and
temperature

634-431-023

220B

Probe for measuring relative humidity
and temperature

633-220-110

275

45-in telescoping articulating probe for
air velocity and temperature

634-431-021

Thermal printer with battery charger
and 2 rolls of paper

638-493-010

Micro
Printer
8521

Memory Capability

Up to 100 sets of readings

Thermal printer paper

538-493-010

Averaging Capability

Up to 100 readings

Computer interface cable

634-493-404

Summing Capability
(Volume)

99E9 in all units
*Specifications are subject to change without notice.
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