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Pomiar i rejestracja: 
• temperatury w zakresie -25°C do +60°C 

• wilgotności względnej w zakresie 5…95%RH 
 

 
 

____________________________ 
    
Cechy produktu: 
 
• Umożliwia pomiar i rejestracj ę temperatury w zakresie -25°°°°C… +60°°°°C oraz wilgotności względnej 

w zakresie 5…95%RH 
• Urządzenie jest polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-

warzywnym, dojrzewalniach  owoców, przemyśle mleczarskim, suszarniach, przemyśle włókienniczym, 
meteorologii, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych. 

• Miernik jest umieszczony w obudowie przenośnej z możliwością zawieszenia na ścianie i jest zasilany 
przy pomocy baterii lub zasilacza z sieci 230 Volt lub z gniazda zapalniczki, co w znaczący sposób 
rozszerza zakres stosowania przyrządu. Uwaga: podłączenie zewnętrznego zasilania automatycznie 
odłącza wewnętrzne baterie. 

• Łatwa obsługa, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu 
pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Zarejestrowane dane 
są przechowywane w pamięci nieulotnej. 

• Tor pomiaru temperatury  urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna 
funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez 
użytkownika czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C. 

• Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. W układzie 
elektronicznym zastosowano nowoczesne mikroukłady oraz preprogramowalne dopasowanie 
charakterystyki czujnika wilgotności względnej co zapewnia minimalny błąd pomiaru.  

• Nastawa parametrów pomiarowych i alarmów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej w płycie 
czołowej termohigrometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się 
na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i 
przy silnym oświetleniu. 

• Urządzenie wyświetla także temperaturę punktu rosy.  
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Dane techniczne: 
 
Wejście toru pomiaru temperatury: .................................................................. Czujnik Pt - 100 klasa B 
Wejście toru pomiaru wilgotności względnej:.................................................. Czujnik pojemnościowy 
Zakres pomiaru temperatury:.................................................................................... -25°°°°C do +60°°°°C 
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................................................................................ 5 do 95% 
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności:................................................................. 0,1°C/0,5% 
Dokładność pomiaru temperatury:............................................................ +0,4 % zakresu pomiarowego 
Dokładność pomiaru wilgotności względnej:........................................ + 5% w temperaturze kalibracji 
Kalibracja przyrządu: .................................... wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej 
Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: ....... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny) 
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: ...................................................................................... 50 000 
Odczyt na wyświetlaczu: …………………..wartości chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych  
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): ……………………pamięć wewnętrzna  
Komunikacja z komputerem: ……......................... RS - 232 (komunikacja na odległość do 3 metrów) 
       USB (komunikacja na odległość do 2 metrów) 
       WiFi (poprzez router i zewnętrzny modem 3G) 
Komunikacja z drukarką kieszonkową PORTI S30/40……………………………………….RS - 232  
Sposób wydruku na drukarce podłączonej do komputera:............ tabelarycznie lub w formie wykresu 
Obudowa: .............................................................................................. plastikowa w kolorze czarnym 
Zasilanie przyrządu: ......................................................................... 6 Volt dc (dwie baterie 3 Volt)  
Wymiary: ...................................................................................................... D 165 x W 80 x G 22 mm 
 
Dodatkowe informacje: 

• gwarancja 12 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
• Świadectwo Wzorcowania Urzędu Miar RP dostarczane razem z przyrządem 

 
 
 
 
I. Zestaw podstawowy 
 
1. TermoHigrometr Mikroprocesorowy THM-2002 SC wraz z głowicą pomiarową 
     ( zestaw obejmuje: miernik, głowicę pomiarową, kabel do głowicy ok. 1 metr z wtykami,  
      komplet baterii )                           
  OPCJA: wzorcowanie w Głównym Urzędzie Miar RP  
    
 2. Opcje zasilania ( do wyboru ): 
      Uwaga: podłączenie zewnętrznego zasilania automatycznie odłącza wewnętrzne baterie. 
   - zasilacz sieciowy 230 Volt   
   - kabel zasilania z gniazda zapalniczki samochodu  
   - listwa ochronna z filtrem EMC i ochroną przeciwprzepięciową ( przy 230 V)  
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II. Współpraca z komputerem stacjonarnym, laptopem, tabletem Windows. 
 

1. Program komputerowy ( Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 )       
   

 OPCJE TRANSMISJI DANYCH ( do wyboru): 
 
a) transmisja kablowa  
 - kabel transmisji RS-232   
 - kabel transmisji danych USB   
 
b) transmisja bezprzewodowa WiFi ( zestaw musi obejmować konwerter do sieci LAN i router WiFi) 
  - konwerter do sieci LAN do podłączenia do THM-2002 SC     
  - Router WiFi (LAN ) skonfigurowany do podłączenia  REJESTRATORA TEMPERATURY ( model   
    do wyboru): pojedynczy ( możliwość obsługi tylko 1 miernika), poczwórny ( możliwość 
równoczesnej obsługi od 1 do 4 mierników serii THM, TKP, KRT, THB)        
 
 c) transmisja danych na komputer poprzez INTERNET (indywidualny zakup u operatora sieci   
     komórkowej poniższego doposażenia do zestawu WiFi z punktu b) 
   - modem 3 G z wyjściem USB 
   - karta SIM typu M2M ze stałym adresem IP 
 
 
 
 
 
 


