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Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model THM - 2006
Opis przyrz¹du.
TERMOHIGROMETR

Termohigrometr mikroprocesorowy
THM - 2006 jest przeznaczony do
THM
14:25 25.02.05
precyzyjnego pomiaru i rejestracji
Magazyn
4
2006
Wilg.: 44,5 %
temperatury i wilgotnoœci w
Temp.:03,48*C
przemyœle spo¿ywczym, ch³odniach
sk³adowych (HACCP), przemyœle
farmaceutycznym (GMP), oraz w
dojrzewalniach owoców, a tak¿e w
klimatyzowanych pomieszczeniach
muzealnych,bankach i szpitalach.
Jego ³atwa obs³uga i ma³e rozmiary
zapewniaj¹ du¿y komfort pomiarów
oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w
warunkach przemys³owych. Przyrz¹d jest wyposa¿ony w wewnêtrzny
akumulator dziêki czemu nawet w przypadku awarii zewnêtrznego zasilania
rejestracja jest kontynuowana. Rejestrator jest tak¿e wyposa¿ony w pamiêæ
wewnêtrzn¹ umo¿liwiaj¹c¹ zapis do 50 000 pomiarów. Wyniki zapisane w
pamiêci wewnêtrznej mog¹ byæ przeniesione do komputera , b¹dŸ te¿
zostaæ wydrukowane na drukarce komputerowej pod³¹czonej bezpoœrednio
do gniazda znajduj¹cego siê na obudowie THM-2006.
Termohigrometr rejestruj¹cy model THM - 2006 wspó³pracuje z oporowym
czujnikiem temperatury Pt-100 i z pojemnoœciowym czujnikiem wilgotnoœci
wzglêdnej, zaœ z komputerem komunikuje siê za poœrednictwem z³¹cza RS-232, USB lub RS -485.
Z³¹cze RS-485 pozwala na pod³¹czenie do jednego komputera za pomoc¹ przewodu trój¿y³owego do 31 sztuk THM-2006,
równie¿ w po³¹czeniu z wiêkszoœci¹ rejestratorów temperatury serii KRT .
Zastosowanie wewnêtrznego mikroprocesora zapewnia minimalny b³¹d pomiaru, zaœ wykorzystanie
alfanumerycznego wyœwietlacza LCD umo¿liwia dogodny odczyt wyników. Istotn¹ zalet¹ termohigrometru/rejestratora jest
mo¿liwoœæ preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez u¿ytkownika czujnika.
Ponadto zastosowanie linii oœmioprzewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej
d³ugoœci ( do 50 metrów).
Podczas procesu rejestracji, termometr rejestratora pozwala na odczyt, z rozdzielczoœci¹ 0,02*C, aktualnej
temperatury jak równie¿ temperatury minimalnej i maksymalnej, które panowa³y w mierzonym œrodowisku od momentu
w³¹czenia do momentu wy³¹czenia zasilania rejestratora. Natomiast higrometr pozwala na odczyt i rejestracjê wilgotnoœci
z rozdzielczoœci¹ 0,5% wilgotnoœci wzglêdnej. Termohigrometr posiada równie¿ wizualne alarmy przekroczenia
zaprogramowanych przez u¿ytkownika progów wilgotnoœci wzglêdnej lub temperatury .
MIKROPROCESOROWY

Parametry techniczne.
Wejœcie: Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa A lub B wed³ug PN-EN 60751+A2:1997 i czujnik pojemnoœciowy wilgotnoœci
Zakres pomiaru temperatury: ............................................... -25*C do +60*C
Zakres pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej: ................................ 5% do 95% w.w
Odleg³oœæ miernika od czujnika: .................................... Do 50 metrów (linia oœmio¿y³owa)
Sposób pod³¹czenia czujnika do termohigrometru: ........... Kabel oœmio¿y³owy ³¹czony za pomoc¹ gniazda
Rozdzielczoœæ pomiaru aktualnej temperatury/wilgotnoœci wzglêdnej ................................ 0,02*C/0,5% w.w
Rozdzielczoœæ odczytu temperatury/wilgotnoœci wzglêdnej minimalnej/maksymalnej: ........ 0,02*C/0,5% w.w
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury: ................................................... 0,2% zakresu pomiarowego
Dok³adnoœæ pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej: .................................. + 5% w.w ( w temperaturze kalibracji)
Komunikacja z komputerem : ................................ z³¹cze RS - 232 lub USB (odleg³oœæ od komputera do 3 metrów)
z³¹cze RS - 485 (odleg³oœæ od komputera do 200 metrów)
Interwa³ czasowy rejestracji poszczególnych punktów rejestracji : ..... od 1minuty do 99 godzin
Archiwizacja wyników pomiarowych : ............................................... dysk twardy wspó³pracuj¹cego komputera
Odczyt temperatury: ......................................................................... Wyœwietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Sposób programowania : .................................................................. za pomoc¹ klawiatury przyrz¹du lub komputera
Dostêp do klawiatury przyrz¹du: .............................. zamykane na zatrzask drzwiczki transparentne na obudowie przyrz¹du
Zasilanie termometru: ........................................................................ 230 V/50Hz lub 9 Vdc/500mA
Dopuszczalna wilgotnoœæ wzglêdna w miejscu pracy miernika: .............. do 85 % w.w. (bez kondensacji)
Obudowa termometru: .......................... plastikowa w kolorze szarym, przystosowana do monta¿u na œcianie
Wymiary: ............................................... D195 x W210 x G140 mm

