
Higrometre PCE-HT 72

Higrometre PCE-HT 72 
Sıcaklık ve nem için / PDF dosyası olarak raporlama / Programlama için yazılım / 

Ekranlı data logger (veri kaydedici) / CSV olarak dışarı aktarma mümkün 

Higrometre PCE-HT 72, sıcaklık ve nem için data logger olarak kullanılan bir cihazdır. 20.010 ölçüm değeri setinden oluşan hafızası cihazın
aylarca kullanılmasını sağlar. Higrometre, özellikle ölçüm değerlerinin okunması için yazılım yüklemenin mümkün olmadığı görevler için
uygundur. Cihaz, otomatik olarak kaydedilebilen ya da yazdırılabilen bir ölçüm protokolü oluşturur. 

Higrometrenin ölçüm protokolü, minimum ve maksimum sıcaklık ve nem ölçüm değerlerini ve ölçüm işlemini gösteren bir grafiği içerir. Ölçüm
değerleri hafıza dolana kadar ya da yazılım aracılığıyla yeni bir ölçüm başlatılıncaya kadar kaydedilir. Yazılım ile ölçüm verilerinin analizi
gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak, yazılım aracılığıyla ölçüm verilerinin CSV dosyası olarak dışarı aktarılması da mümkündür. 

Kullanıcının ölçüm değerlerini inceleyebilmesi için higrometrenin LCD ekranı bulunur. Ekran, sıcaklık ve nemin yanı sıra pil ve hafıza durumu
hakkında devamlı bilgi verir. Minimum ve maksimum ölçüm değerleri, bir tuşa basılarak çağrılabilir.

 PDF olarak ölçüm protokolü
 Yazılımsız okunabilir
 Sıcaklık ve nem için data logger
 LCD ekran
 Min-maks. kaydı
 Kompakt boyut
 20.010 ölçüm değeri seti kaydedilebilir
 Verileri CSV olarak dışarı aktarma mümkün



Teknik özellikler
Ölçüm Fonksiyonu Sıcaklık

Ölçüm Aralığı -30 ... 60°C

Çözünürlük 0.1°C

Hassasiyet < 0°C: ± 1°C 

< 60°C: ± 0.5°C

   

Ölçüm Fonksiyonu Nem

Ölçüm Aralığı 0 ... 100% n.o

Çözünürlük 0.1% n.o

Hassasiyet 0 ... 20% n.o: 5% 

20 ... 40% n.o: 3.5% 

40 ... 60% n.o: 3% 

60 ... 80% n.o: 3.5% 

80 ... 100% n.o: 5%

   

Hafıza 20.010 ölçüm değeri

Ölçüm Hızı / Kayıt Aralığı Ayarlanabilir 2 sn, 5 sn, 10 sn ... 24 saat

Başlama-Durdurma Anında ya da bir tuşa basarak ayarlanabilir

Durum Göstergesi Ekrandaki simgeye göre

Ekran LCD ekran

Güç Kaynağı CR2032 pil

Arayüz USB

Boyut 75 x 35 x 15 mm

Ağırlık Yaklaşık 35 g

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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