
Készülék jellemzői

Érzékelő típusa CMOS szenzor
Kijelző 4 soros,  LCD . mérete 50 x 36 mm

2 sor, 5 számjegy, 7 szegmens (érték)
2 sor, 5 számjegy, 16 szegmens (mértékegység)

Vezeték Tekercselt, hossza: 0.45 m, kihúzva : 2.4 m
Ház ABS műanyag,  IP54 védelem
Billentyűzet 5 gomb
Megfelelőség  CEM 2004/108/CE és NF EN 61010-1
Tápegység 4 db elem AAA LR03 1.5 V
Üzemidő 150 óra
Mérési közeg Levegő és természetes gázok
Működési hőmérséklet 
(készülék)

 -10 .. +50 °C

Működési hőmérséklet 
(érzékelő)

 -20 .. +70 °C

Tárolási hőmérséklet  -20 .. +80 °C

Automatikus kikapcsolás Beállítható  0..120 perc között
Súly 310 g

Páratartalom és hőmérsékletmérő
HD 110

Jellemzők

- Egyszerű használat
- Hold értéktartás és Min. Max. érték kijelzés

- Választható mértékegységek
- Állítható háttérvilágítás

Mérési jellemzők

● Relatív páratartalom, harmatpont 
és hőmérséklet mérés
● Mértékegység  beállítás 
●  Hold értéktartás funkció
● Minimum és maximum értékek 
kijelzése
● Beállítható automatikus 
kikapcsolás
● Beállítható kijelző háttérfény

Műszaki adatok
Mértékegység Méréstartomány Pontosság Felbontás

Relatív páratartalom

%HR  5 .. 95 %HR

Pontosság * (ismételhetőség, l inearitás, 
hiszterézis): : ±1.8%HR ( 15°C és 25°C 

között)
Gyártói kalibrációs eltérés: ± 0.88% RH 

Hőmérséklet függés:
±0.04 x (T-20) %HR (ha T<15°C vagy 

T>25°C)

0,1 %HR

Harmatpont

°C
td
, °F

td
 -40 .. +70 °C
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±0.8% mért.é. ±0.6°C

td
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td

Hőmérséklet

°C, °F  -20 .. +70 °C ±0.4% mért.é. ±0.3°C 0,1 °C
*A  mérés pontosságának megállapitása laboratoriumi körülmenyek között törtent, gyakorlatban a mért  értékek ettől eltérhetnek.
Összhangban az NFX 15-113 előirás  és a 2000/2001 higrométer, GAL (garantált pontosság limit), számított kiterjesztési tényező értéke 2,88 ± 2% RH 18 és 28 ° C között  a mérési 
tartomány 5-95 % relatív páratartalom mellett. Érzékelő eltolódás mértéke kevesebb mint 1% relatív páratartalom / év.



Működési elv

● Érzékelő Ø 13 mm / 110mm
● Gyártói műbizonylat
● Hordozható műszertartó

Tartozékok

Rendelhető tartozékok

Kalibrációs igazolás

CQ 15 :  Mágneses védőtok

RTE : Teleszkópos hosszabító, hossza 
1m, hajlítható fejrész ±90°

Készülék méretei

Karbantartás

71.5 mm
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MT 51 : ABS 
műszerbőrönd

A folyamatosan pontos mérésekhez 
elengedhetetlen a készülék megfelelő 
beállítása és időszakos karbantartása 
valamint kalibrálása.  Kérjük az érzékelő 
és a készülék védelmének érdekében ne 
használjon maró tisztítószereket a 
karbantartási munkák során.

A mérőműszerekre 1 év garanciát 
vállalunk, hiba esetén a vevőszolgálat 
elbírálása szükséges.

Garancia

Kapacitív érzékelő elem relatív páratartalom mérés
A kapacitív polimer réteg reagál a páratartalomra amely két fémréteg között található. Abszorpciós 
képesség függvénye a környezeti levegő relatív páratatalma ez módosítja a dielektromos állandót. 
A mért jel egyenesen arányos a relatív páratartalommal és függ a légköri nyomástól.

Elektróda

Porózus fém elektróda
Higroszabályzású polimer réteg

Elektróda csatlakozó

Üvegszubsztrátum H

Relatív párataartalomérzékelő kapacitás
Relatív dielektromos permittivitás, 
páratartalom függő
Érvénytelen permittivitás

Elektróda terület
Elektródák távolsága

Relatí páratartalom

Félvezető hőmérsékletérzékelő
Közvetlen feszültség a szilíciumdiódán :
VBE = VG0(1-T/T0)+VBE0(T/T0)+(nKT/q)ln(T0/T)+(KT/q)ln(IC/IC0)
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