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         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 LED w kolorze zielonym. 
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotnoœci 
wzglêdne od 5% do 98% z rozdzielczoœci¹ 0,1% w.w. 
Jaskrawoœæ œwiecenia wyœwietlacza LED mo¿e byæ regulowana przez 
u¿ytkownika w zale¿noœci od oœwietlenia w miejscu stosowania miernika.
TermoHigrometr mikroprocesorowy model THM-201 L m posiada
wewnêtrzn¹ pamiêæ typu flash o pojemnoœci do 50 000 zapisów oraz
adresowalny przez U¿ytkownika interfejs RS-485, który umo¿liwia
po³¹czenie THM-201 L m. w sieæ wraz z nawet 30 sztuk innych urz¹dzeñ
produkcji “Geneza” wyposa¿onych w interfejs RS-485.
Specjalizowany program komputerowy spe³niaj¹cy wymagania Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich
parametrów rejestracji a nawet pod³¹czenie do komputera modemu
GSM, wysy³aj¹cego SMS-y alarmowe do U¿ytkowników przyrz¹du.

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\ zakres pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej : ............................. -25*C do + 60*C\ 5%RH do 98%RH
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury\wilgotnoœci wzglêdnej: .... 0,1*C\0,1% RH
Dok³adnoœæ pomiaru wilgotnoœci: ................... + 3% dla 20%<w.w<80% ( w temperaturze kalibracji)
                                                                          + 5% dla w.w<20% i w.w>80%
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% nie wykraplaj¹ca
Odleg³oœæ miernika od g³owicy pomiarowej: ..... do 50 metrów
Regulacja jaskrawoœci wyœwietlacza LED\ ustawianie adresu RS-485 : ........... przyciski na obudowie przyrz¹du
Pojemnoœæ pamiêci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisów
Zasilanie : .................................................................. 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa: ................................................................... Czarny plastik 
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Opis Przyrz¹du

Termohigrometr mikroprocesorowy rejestruj¹cy model THM - 201Lm 
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 transportu ¿ywnoœci i leków, gdy¿ jest 
przystosowany do monta¿u w kabinie kierowcy i mo¿e byæ zasilany 
z akumulatora samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury wspó³pracuje z czujnikiem oporowym Pt-100.
Zastosowanie nowoczesnych uk³adów scalnych zapewnia minimalny
b³¹d pomiarów, zaœ wykorzystanie du¿ych wyœwietlaczy cyfrowych LED 
w kolorze czerwonym umo¿liwia ³atwy odczyt wskazañ. 
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury 
od -25*C do +60*C z rozdzielczoœci¹ 0,1*C.

Integrator systemu pod³¹czony do komputera
poprzez RS-232 lub USB pozwala po³¹czyæ 
THM-201 L m. w sieæ z innymi urz¹dzeniami
pomiarowymi marki “Geneza”. Po³¹czenie to   
jest realizowane pojedynczym kablem RS-485,
a d³ugoœæ takiej sieci mo¿e wynieœæ nawet 
900 metrów.


	Strona 1

