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Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model THM - 504 N
Opis przyrz¹du.
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Mikroprocesorowy termohigrometr
rejestruj¹cy model THM -504 N jest
podrêcznym miernikiem s³u¿¹cym
do precyzyjnego pomiaru i rejestracji
temperatury i wilgotnoci wzglêdnej.
Jego ³atwa obs³uga, zasilanie
bateryjne lub akumulatorowe, a tak¿e
kieszonkowe rozmiary zapewniaj¹
du¿y komfort pomiarów oraz szerokie
zastosowanie zarówno w badaniach
naukowych jak i w przemyœle
spo¿ywczym (HACCP), farmacji (GMP)
klimatyzacji, meteorologii i ochronie
œrodowiska.
Termohigrometr mikroprocesorowy model
THM - 504 N wspó³pracuje z czujnikiem
oporowym Pt-100 i polimerowym.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia
minimalny b³¹d pomiaru, zaœ wykorzystanie
wyœwietlacza LCD umo¿liwia
oszczêdne u¿ywanie baterii zasilaj¹cej.

Istotn¹ zalet¹ termohigrometru jest mo¿liwoœæ preprogamowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej czujnika
stosowanego przez u¿ytkownika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników
z kablem o dowolnej d³ugoœci (do kilkunastu metrów)
Termohigrometr pozwala na odczyt, z rozdzielczoœci¹ 0,1*C, aktualnej temperatury jak równie¿ temperatury
minimalnej i maksymalnej, które panowa³y w mierzonym œrodowisku od momentu w³¹czenia do momentu wy³¹czenia
termohigrometru, natomiast wilgotnoœæ wzglêdna jest mierzona z rozdzielczoœci¹ 0,5% . U¿ytkownik mo¿e równie¿ na
¿¹danie skasowaæ wartoœæ minimaln¹ i maksymaln¹ temperatury i wilgotnoci wzglêdnej.
Mo¿na tak¿e poprzez jego z³¹cze RS-232 lub klawiaturê zaprogramowaæ go tak aby zapisywa³ w swojej pamiêci wewnêtrznej
wyniki pomiaru w zadanym przez u¿ytkownika czasie i odstêpie (interwale) pomiêdzy kolejnymi zapisami.Po zakoñczeniu
rejestracji, zgromadzone w pamiêci wewnêtrznej wyniki pomiaru mog¹ byæ przeniesione na dysk twardy komputera PC.
W warunkach polowych u¿ytkownik mo¿e równie¿ wydrukowaæ wyniki rejestracji na kieszonkowej drukarce PORTI S30/40
pod³¹czanej bezpoœrednio do gniazdka w obudowie termohigrometru. U¿ytkownik mo¿e wybraæ, za pomoc¹ klawiatury
termohigrometru, sposób wydruku (tabela ze stemplem czasowym lub wykres). Na ka¿dym wydruku jest równie¿ nag³ówek
zawieraj¹cy identyfikator termohigrometru i operatora przyrz¹du, miejsce rejestracji, okres i interwa³ rejestracji a tak¿e wartoœci
œrednie, minimalne i maksymalne podczas rejestracji . Termohigrometr zosta³ tak¿e wyposa¿ony w alarmy wizualne przekroczenia
zadanych przez u¿ytkownika wartoœci minimalnej i maksymalnej temperatury i/lub wilgotnoœci wzglêdnej oraz alarmu niskiego
poziomu napiêcia baterii/akumulatorów zasilaj¹cych. Celem oszczêdnego u¿ywania baterii/akumulatorów zastosowano
innowacyjne auto-wy³¹czanie przyrz¹du blisko 10-cio krotnie obni¿aj¹ce pobór pr¹du przy zachowaniu funkcji rejestracji
i alarmów. Dodatkowo w obudowie miernika umieszczono czujnik pó³przewodnikowy mierz¹cy, z rozdzielczoœci¹ 1*C,
temperaturê œrodowiska otaczaj¹cego miernik.
Dla swojej wygody u¿ytkownik mo¿e, korzystaj¹c z komputera PC, zaprogramowaæ cztery lokalizacje i czterech operatorów
przyrz¹du. Podczas pomiarów w terenie para tych parametrów mo¿e byæ wybrana przez u¿ytkownika za pomoc¹
klawiatury termohigrometru THM - 504 N i jest uwzglêdniana podczas rejestracji temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej a
potem drukowana na drukarce PORTI lub/iprzenoszona na dysk twardy komputera PC.
Parametry techniczne.

Wejœcie:...........Czujnik temperatury . Pt - 100 klasaA lub B wed³ug PN-EN 60751+A2:1999, polimerowy czujnik wilgotnoœci
Zakres pomiarowy termometru: ................................................................ -20,0*C do +60,0*C
Zakres pomiarowy higrometru: .............................................................. 5% do 98% w.w
Sposób pod³¹czenia czujnika do termometru: .............................................. Kabel oœmio¿y³owy ³¹czony za pomoc¹ gniazd
Rozdzielczoœæ pomiaru aktualnej temperatury ............: .............................................................................................. 0,1*C
Rozdzielczoœæ odczytu aktualnej wilgotnoœci ..............................................................................................................0,5% w.w
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury/wilgotnoœci wzglednej : .................................. +0,5*C/5%RH
Odczyt temperatury: ............................................................................................. Wyœwietlacz LCD 3,5 cyfry
Komunikacja z komputerem i drukark¹ PORTI : ...................................................RS-232
Odstêpy czasowe poszczególnych zapisów do pamiêci: .....................................od 1 minuty do 99 godzin
Pamiêæ wewnêtrzna:.......................................................................... 12 500 zapisów w ka¿dej lokalizacji (razem 50 000 zapisów)
Alarmy przekroczenia zadanej temperatury i roz³adowania baterii zasilaj¹cych: ...................... œwiec¹ce diody LED i wyœwietlacz LCD
Zasilanie termometru: . ..................................................................... Baterie 3 x 1,5V lub akumulatory 3 x 1,2V w rozmiarze AAA
Obudowa termometru: ........................................................................ Szary lub Czarny plastik
Wymiary obudowy: ............................................................................. 104 x 62 x 38 mm

