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Dla Firm stosuj¹cych
normy ISO 9000 lub
HACCP dostarczamy
œwiadectwo
wzorcowania.

Mikroprocesorowy Termohigrometr Rejestruj¹cy do Ch³odni lub Magazynu
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Rejestrator model G485 THM
1 - obudowa rejestratora
2 - filtr przeciwpy³owy, 3 - dioda LED
4 - gniazdo zasilania, 5 - wejœcie
z poprzedzaj¹cego rejestratora,
6 - wyjœcie do nastêpnego rejestratora

Plastikowa obudowa zintegrowanego rejestratora, w której oprócz czujników znajduje siê uk³ad
elektroniczny oraz akumulator podtrzymuj¹cy rejestracjê w przypadku krótkotrwa³ego zaniku
napiêcia zasilaj¹cego, umo¿liwia jego ³atwy monta¿ na œcianie magazynu lub ch³odni oraz ³atwe
pod³¹czenie kabla pomiarowego nawet w warunkach ujemnej temperatury panuj¹cej w ch³odni.
Zastosowanie z³¹cza RS-485 pozwala na równoczesne pod³¹czenie do komputera do 80 sztuk
rejestratorów, równie¿ w kombinacji z rejestratorami temperatury G485 TC.
W oparciu o termohigrometry i termometry serii G485 mo¿na zbudowaæ systemy rejestracji w
du¿ych obiektach, gdy¿ sumaryczna d³ugoœæ kabla po³¹czeniowego rejestratorów po³¹czonych
w sieæ mo¿e wynosiæ nawet 1000 metrów. Ponadto, w przypadku zastosowania rejestratorów
temperatury G485 TC mo¿liwe jest dodatkowe oddalenie czujnika temperatury od przyrz¹du
pomiarowego nawet do 100 metrów.
Na pokrywie rejestratora jest tak¿e umieszczona czerwona dioda œwiec¹ca LED, która sygnalizuje
zasilanie przyrz¹du (ci¹g³e œwiecenie) , lub przekroczenie progu alarmowego mierzonych wartoœci
temperatury i/lub wilgotnoœci wzglêdnej (œwiecenie impulsowe).
Ostatni z rejestratorów, poprzez specjalny integrator systemu rejestracji, jest pod³¹czony do
komputera PC. Nie jest wymagany oddzielny komputer do prowadzenia rejestracji, gdy¿ program
obs³ugi pracuje w tle. Dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, mo¿na, korzystaj¹c z handlowej karty
graficznej, pod³¹czyæ do komputera oddzielny monitor s³u¿¹cy tylko do obserwacji wyników
rejestracji. Ponadto, du¿a pamiêæ wewnêtrzna (bufor) o pojemnoœci 50 000 zapisów dla ka¿dego
rejestratora, umo¿liwia zapis przy wy³¹czonym komputerze i póŸniejsze skopiowanie wyników
rejestracji na dysk twardy wspó³pracuj¹cego komputera.
Rejestrator ten jest w szczególnoœci polecany do monitoringu krytycznych punktów kontroli
(KPK) jakimi jest temperatura przy produkcji, dystrybucji i sprzeda¿y ¿ywnoœci
(system HACCP) oraz do badañ naukowych.
Parametry techniczne.
Element czujnikowy temperatury : ........................... Pt - 100 klasa B wed³ug PN-EN - 60751
Zakres pomiaru temperatury : ................................ - 25oC do +60oC
Element czujnika wilgotnoœci: ................................. cienkowarstwowy czujnik pojemnoœciowy
Zakres pomiaru wilgotnoœci: ..................................... 5% do 98% RH
Rozdzielczoœæ odczytu temperatury/wilgotnoœci na monitorze komputera: ...........0,02*C/0,5% ww
Obudowa : ............................................................. plastikowa w kolorze szarym
Sposób monta¿u : ............. za pomoc¹ ko³ka rozporowego na œcianie magazynu/ch³odni
Przewód przy³¹czeniowy: ...................... kabel specjalizowany do transmisji danych po RS-485
Sposób pod³¹czenia przewodu: ............. wtyk specjalny na obudowie
Zasilanie: ................................................ 9 V dc (poprzez adapter 230 V ac / 9V dc)
Pamiêæ wewnêtrzna: ................................. 50 000 zapisów
Interwa³ rejestracji: ........................ od 1 minuty do 99 godzin (ustawiany za pomoc¹ komputera)
Alarmy: .......................................... czerwona dioda LED

