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Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model T HM - 201 LP
Opis Przyrz¹du
Termohigrometr mikroprocesorowy
model THM - 201LP jest przyrz¹dem
s³u¿¹cym do precyzyjnego pomiaru
%
temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej
w klimatyzowanych pomieszczeniach
muzealnych bankach, szpitalach,
przemyœle farmaceutycznym (GMP)
oraz spo¿ywczym (HACCP),
dojrzewalniach owoców, magazynach
¿ywnoœci, a tak¿e do monitoringu
warunków klimatycznych, gdy¿
wersja RS mo¿e byæ pod³¹czona
do komputera poprzez port RS-232.
Tor pomiaru temperatury wspó³pracuje
z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie nowoczesnych uk³adów scalonych zapewnia
minimalny b³¹d pomiarów, zaœ wykorzystanie du¿ego
wyœwietlacza LCDumo¿liwia ³atwy odczyt wskazañ.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo
temperatury od -25*C do +60*C z rozdzielczoœci¹ 0,1*C
Tor pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej wspó³pracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W uk³adzie
elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny b³¹d pomiaru. Odczyt wilgotnoœci
wzglêdnej odbywa siê równie¿ za pomoc¹ du¿ego wyœwietlacza cyfrowego LCD. Prze³¹czanie pomiêdzy
wyœwietlaniem temperatury i wilgotnoœci odbywa siê przy pomocy przycisku umieszczonego z boku
obudowy przyrz¹du. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotnoœci wzglêdne od 5%
do 98% z rozdzielczoœci¹ 0,5% w.w.
Automatyczne, okresowe wy³¹czanie funkcji pomiarowej po 2 minutach od za³¹czenia zasilania miernika
pozwala na znaczne przed³u¿enia czasu u¿ywania baterii/akumulatorów zasilaj¹cych przyrz¹d.
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Dane techniczne
Wejœcie pomiaru wilgotnoœci............................................. Cienkowarstwowy czujnik pojemnoœciowy
Wejœcie pomiaru temperatury ................ Czujnik Pt - 100 kl A lub B wed³ug PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : ................................ -25*C do + 60*C
Zakres pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej: ................. 5% do 98% RH
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury/wilgotnoœci: .... 0,1*C/0,5% w.w
Dok³adnoœæ pomiaru wilgotnoœci: ................... + 3% dla 20%<w.w<90% ( w temperaturze kalibracji)
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotnoœæ wilgotnoœæ wzglêdna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odleg³oœæ miernika od g³owicy pomiarowej: ..... do 50 metrów ( dla wersji standard)
: ...... g³owica wbudowana dla wersji RS
Komunikacja z komputerem PC (dotyczy wersji RS): ....................... z³¹cze RS-232
Prze³¹czanie toru pomiarowego (temperatura/wilgotnoœæ) ........... przycisk na obudowie przyrz¹du
Zasilanie : ............................................................ 3 baterie 1,5 V lub akumulatory o wymiarach R03
Obudowa: ................................................................... Czarny plastik
Wymiary obudowy: ...................................................... 110 x 62 x 28 mm

