
Termo Higrometre PCE-HT110

Termo Higrometre PCE-HT110 
Uzun süreli sıcaklık ve bağıl nem ölçümü / 2 kanallı data logger / SD hafıza kartı (1 … 16 GB) / 

Büyük, kolay okunabilir LCD ekran / Pil ya da güç adaptörü (opsiyonel) ile çalışabilir 

Termo higrometre PCE-HT110, hava sıcaklığını ve bağıl nemi hassas bir şekilde ölçer ve SD hafıza kartına kaydeder. Geniş depolama kapasitesi
(1 … 16 GB) bulunan kompakt termo higrometre, gıda sektöründe (süpermarketlerdeki soğutmalı tezgahlarda, soğutmalı taşımacılıkta,
depolarda) ya da sanayi sektöründe (ısıtma ve soğutma işlemleri, makine sıcaklıkları, ürün depoları vb.) uzun süreli kayıt için kullanılır. Mevcut
ölçüm değerleri, ekranda görüntülenir ve SD kartta kaydedilir. Böylece, kaydedilen ölçüm değerleri okunabilir ya da bilgisayara aktarılarak eğri
olarak grafik halinde değerlendirilebilir. 

Termo higrometre önceden programlanarak (tarih ve kayıt hızı) yerinde kayıt işlemi yapılabilir. Excel dosyasında veriler kontrol edilebilir ve gıda
sektöründe soğuk zincirin ne kadar bir süre kesintiye uğradığı görülebilir. Dahili gerçek zamanlı saat, kullanıcının olayları hassas bir şekilde
programlamasını sağlar. Termo higrometrenin kayıt hızı ayarlanabilir. PCE-HT110 sağlam gövdesi ile endüstride kullanım için uygundur.

 Sıcaklık ve nem ölçümü
 Dahili SD hafıza kartı ile gerçek zamanlı veri depolama (1 … 16 GB)
 Kaydedilen veriler SD kartta bir dosya olarak saklanır
 Düşük pil göstergesi
 Ayarlanabilir ölçüm hızı
 Ayarlanabilir tarih ve saat
 Kullanımı kolay
 Sağlam gövde
 Duvar montaj aparatı, 2 GB SD hafıza kartı dahil
 Pil ya da güç adaptörü (opsiyonel) ile çalışır
 Bilgisayara çevrimiçi aktarım için opsiyonel yazılım seti (kaydedilen verileri değerlendirmek

için herhangi bir yazılıma gerek yoktur)



Teknik özellikler
Sıcaklık  

Ölçüm Aralığı 0 … 50°C

Hassasiyet ± 0.8°C

Çözünürlük 0.1°C

   

Nem  

Ölçüm Aralığı 10 ... 90% n.o

Hassasiyet ± 4% n.o

Çözünürlük 0.1% n.o

   

Hafıza Kapasitesi SD kart 1 ... 16 GB

   

Ölçüm Hızı / Kayıt Aralığı Ayarlanabilir, 5, 10, 30, 60, 120, 300 ya da 600 saniye ya da 

otomatik olarak (değer ±1% n.o ya da ±1°C değişirse 

veri kaydı otomatik olarak belleğe yazılır)

   

Tarih ve Saat Programlanabilir

Güç Kaynağı 6 x 1.5 V pil (AAA) / 9 V güç adaptörü (opsiyonel)

Çevre Koşulları 0 ... 50°C / 0 ... 90% n.o

Boyut 132 x 80 x 32 mm

Ağırlık 282 g

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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