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Termohigrometr Mikroprocesorowy
                          Model THM 2009 DP

Opis przyrz¹du.
                 
Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model THM 2009 jest nowoczesnym 
urz¹dzeniem  s³u¿¹cym do pomiaru
 temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej 
z mo¿liwoœci¹ rejestracji wyników
pomiarowych w pamiêci wewnêtrznej,
a za poœrednictwem z³¹cza RS-232 

Zastosowanie termohigrometru THM-2009DP zapewnia du¿y komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotnoœci 
wzglêdnej. Urz¹dzenie jest w szczególnoœci polecane do zastosowañ w przemyœle spo¿ywczym, przetwórstwie owocowo-
warzywnym, dojrzewalniach owoców, przemyœle mleczarskim, suszarniach, przemyœle w³ókienniczym, meteorologii, a tak¿e
w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych. Szczególnie termohigrometr ten jest
dedykowany do monitoringu warunków transportu ¿ywnoœci zgodnie z wymaganiami  a w przypadku 
wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC oraz Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi 
(Dz, Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002) gdy¿ jest przystosowany do monta¿u w kabinie kierowcyi mo¿e byæ zasilany z 
akumulatora samochodowego za pomoc¹ gniazda zapalniczki.
Tor pomiaru temperatury urz¹dzenia wspó³pracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaœ unikalna funkcja
preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez u¿ytkownika czujnika temperatury
umo¿liwia dok³adny pomiar nawet czujnikiem klasy C.
Tor pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej wspó³pracuje z czujnikiem pojemnoœciowym. W uk³adzie elektronicznym zastosowano
mikrouk³ad hybrydowy oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotnoœci wzglêdnej co zapewnia 
minimalny b³¹d pomiaru.
Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych i alarmów odbywa siê za pomoc¹ klawiatury komputerowej i dedykowanego
programu komputerowego do obsugi termohigrometry. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów 
odbywa siê na du¿ym alfanumerycznym wyœwietlaczu LCD, co umo¿liwia ich odczyt zarówno w ciemnoœci jak i przy silnym
 oœwietleniu.
Termohigrometr THM-20009 DP posiada na obudowie specjalny prze³¹cznik trybu wyœwietlania mierzonych parametrów.

HACCP

Dane techniczne:

Wejœcie toru pomiaru temperatury: ..................................................... Czujnik Pt - 100 klasa B
Wejœcie toru pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej ...................................... Czujnik pojemnoœciowy

o o
Zakres pomiaru temperatury .............................................................. -25 C do +60 C
Zakres pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej .............................................. 5 do 95%

o
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury/wilgotnoœci ............................... 0,1 C/0,5%
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury ...................................................... +0,1 % zakresu pomiarowego
Dok³adnoœæ pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej ...................................... + 5%RH w temperaturze kalibracji
Kalibracja przyrz¹du: ......................................................................... Wykonywana przez Producenta w komorze  klimatycznej
Interwa³ czasowy rejestracji wyników pomiarowych: ....................... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)
Iloœæ zapisów do pamiêci wewnêtrznej: ...........................................  50 000
Odczyt na wyœwietlaczu:  wartoœci chwilowych oraz  maksymalnych i minimalnych
Wyœwietlacz : .....................................................................................  alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków 
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): pamiêæ wewnêtrzna  
Komunikacja z komputerem: .............................................................. RS - 232 ( komunikacja na odleg³oœæ do 3 metrów)
Sposób wydruku na drukarce pod³¹czonej do komputera......................................... tabelarycznie lub w formie wykresu
Obudowa: ............................................................. plastikowa w kolorze czarnym
Zasilanie przyrz¹du: ............................................... 12 Volt dc lub 230 Volt ac za poœrednictwem adaptera
Wymiary: ............................................................... D 165 x W 95 x G 40 mm  

z³¹cza RS-232 mog¹ byæ one przeniesione przez u¿ytkownika przyrz¹du do komputera PC.

mo¿e siê komunikowaæ z komputerem. Miernik jest umieszczony w  obudowie
plastikowej i mo¿e byæ zasilany zarówno napiêciem 9 do 12 V dc lub z sieci
230 V, co w znacz¹cy sposób rozszerza zakres stosowania przyrz¹du.
£atwa obs³uga termohigrometru, proste programowanie za pomoc¹ pod³¹czonego
do komputera pozwala zaprogramowaæ rozpoczêcie i zakoñczenie rejestracji do
pamiêci wewnêtrznej przyrz¹du.
Zarejestrowane dane s¹ przechowywane w pamiêci nieulotnej. Za poœrednictwem

 W modelu THM-2009 DP zosta³ dodany odczyt Temperatury Punktu Rosy.

THM 2009 DP

TERMOHIGROMETR MIKROPROCESOROWY

ON

PRosy:   8.41*C
  Wilg:   34.0 %
  Temp: 25.52*C
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