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TermoHigroBarometr Mikroprocesorowy
Model THB - 2004

Laboratorium
Ciœn.: 992 hPa
Wilg.: 48,5 %
Temp.: 21.34 *C

Opis przyrz¹du.
TermoHigroBarometr mikroprocesorowy model THB - 2004 jest nowoczesnym
miernikiem s³u¿¹cym do pomiaru temperatury, ciœnienia atmosferycznego oraz
wilgotnoœci wzglêdnej powietrza z mo¿liwoœci¹ rejestracji wyników pomiarowych
w pamiêci wewnêtrznej, a za poœrednictwem z³¹cza RS-232 mo¿e siê
komunikowaæ z komputerem. Miernik jest umieszczony w obudowie plastikowej
i mo¿e byæ zasilany zarówno napiêciem 12 V dc jak i z sieci 230V, co w
znacz¹cy sposób rozszerza zakres stosowania przyrz¹du. Jego ³atwa obs³uga
oraz ma³e rozmiary zapewniaj¹ du¿y komfort pomiarów oraz szerokie
zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w laboratoriach pomiarowych
i punktach legalizacyjnych, gdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami istnieje
koniecznoœæ monitorowania warunków œrodowiskowych. Tor pomiaru ciœnienia
barometrycznego wspó³pracuje z pó³przewodnikowym czujnikiem ciœnienia
bezwzglêdnego. Tor pomiaru temperatury urz¹dzenia wspó³pracuje z oporowym
czujnikiem Pt-100, zaœ unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej czujnika umo¿liwia
precyzyjny pomiar temperatury. Tor pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej wspó³pracuje z czujnikiem pojemnoœciowym a zastosowanie
preprogramowalnego dopasowania charakterystyki czujnika zapewnia minimalny b³¹d pomiaru. Zastosowanie mikroprocesora
zapewnia w³aœciw¹ wspó³pracê wszystkich torów pomiarowych, zaœ wykorzystanie wyœwietlacza LCD umo¿liwia oszczêdny pobór pr¹du.
TermoHigroBarometr pozwala na odczyt na swoim wyœwietlaczu LCD, aktualnego ciœnienia barometrycznego,temperatury
i wilgotnoœci wzglêdnej jak równie¿ wartoœci minimalnych i maksymalnych tych wartoœci, które panowa³y w mierzonym œrodowisku od
momentu w³¹czenia do momentu wy³¹czenia przyrz¹du. £atwa obs³uga TermohigroBarometru, proste programowanie za pomoc¹
klawiszy umieszczonych na obudowie przyrz¹du pozwala rozpocz¹æ i zakoñczyæ rejestracjê bez potrzeby pod³¹czania do
komputera. Mo¿na tak¿e poprzez jego z³¹cze RS-232 zaprogramowaæ go z poziomu komputera, tak aby zapisywa³ do swojej pamiêci
wewnêtrznej wyniki pomiaru w zadanym przez u¿ytkownika czasie. Po zakoñczeniu rejestracji zgromadzone w pamiêci wewnêtrznej
wyniki pomiaru mog¹ byæ przeniesione na dysk twardy komputera za pomoc¹ z³¹cza RS-232 lub za poœrednictwem czytnika pamiêci
rejestratorów model UC-103. Poza tym zawartoœæ pamiêci mo¿e byæ wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za
pomoc¹ miniaturowej drukarki PORTI S30/40, pod³¹czanej bezpoœrednio do z³¹cza RS-232 TermoHigroBarometru.
Kolorowe lampki sygnalizuj¹ przekroczenie alarmowych poziomów temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej.

Parametry techniczne.
Wejœcie:.................................................................................................. Pó³przewodnikowy Czujnik Ciœnienia Bezwzglêdnego
Czujnik temperatury Pt-100 kl.B wed³ug PN-EN 60752+A2:1999
Pojemnoœciowy Czujnik Wilgotnoœci
Zakres mierzonej temperatury: .............................................................. -25*C do + 60*C
Zakres mierzonej wilgotnoœci wzglêdnej: ............................................... 5% do 95%
Zakres mierzonego ciœnienia bezwzglêdnego:....................................... 850 do 1050 hPa
Rozdzielczoœæ pomiaru aktualnej temperatury/wilgotnoœci wzglêdnej/ ciœnienia atmosferycznego: 0,02*C/0,5RH/ 1 hPa
Rozdzielczoœæ odczytu ciœnienia minimalnego/maksymalnego: .......... 1 hPa
Dok³adnoœæ pomiaru ciœnienia: .............................................................. 0,2% zakresu pomiarowego
Dok³adnoœæ pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej : ........................................ + 3% w.w
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury (bez uwzglêdnienia b³êdu czujnika): + 0,08*C
Odczyt mierzonych parametrów: ........................................................... Wyœwietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem: .................................................................. RS - 232
Pamiêæ wewnêtrzna ............................................................................. 50.000 zapisów
Odstêpy czasowe poszczególnych zapisów do pamiêci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Warunki klimatyczne w miejscu pracy miernika: temperatura: od -10*C do +40*C;
wilgotnoœæ wzglêdna mniejsza ni¿ 80% (nie kondensuj¹ca)
Zasilanie barometru :............................................................... ............. 12 V dc lub poprzez adapter 230 V ac
Obudowa barometru: ........................................................................ Czarny plastik
Wymiary obudowy: .............................................................................. 165 x 95 x 40

