
Potokowy miernik wilgotności Antykor Controls AC-113K-40D 

________________________________________________________ 

Jedną z modyfikacji potokowego 
miernika bardzo wysokiej częstotliwości 
jest miernik wilgotności 
AC-113K-4D, który jest 
przeznaczony dla 
bezkontaktowego pomiaru wilgotności 
drewna w trakcie jego obróbki. Zasada 
działania miernika wilgotności polega na 
pomiarze wielkości wchłaniania energii 
bardzo wysokiej częstotliwości przez 
substancję wilgotną. Deska jest 

przesuwana pomiędzy antenami miernika wilgotności, przy czym miernik wilgotności dokonuje 
pomiaru średniej wilgotności zarówno na długość jak i na grubość deski. Zasadnicza różnica 
zachodząca pomiędzy naszym miernikiem wilgotności, a szeroko rozpowszechnionymi 
igłowymi i pojemnościowymi urządzeniami jest kontrola całościowej wilgotności na całej 
grubości deski, bala, sklejki lub forniru łuszczonego. AC-113K-4D dobrze pracuje strefie 
małych znaczeń wilgotności (tradycyjnie jest to trudny zakres dla igłowych mierników 
wilgotności) bez zmniejszenia dokładności pomiarów. Urządzenie jest absolutnie nieczułe na 
stopień obróbki powierzchni i bezkontaktowość. 
Miernik wilgotności jest wyposażony w wyjście elektryczne oraz sekwencyjny kanał łączności z 
PC RS-485. Dostarczany zestaw urządzenia zawiera oprogramowanie umożliwiające 

gromadzenia danych i wyświetlania 
wartości wilgotności w skali czasu 
rzeczywistego, co pozwala rejestrować
dane komputerowo, obserwować, 
przechowywać i drukować informację
dotyczące wilgotności z dowolnego 
okresu czasowego. Miernik wilgotności 
posiada 

wyjście przekaźnikowe, 
umożliwiające sterowanie systemami 
znakowania oraz wybrakowania 
materiału, wilgotność, którego przekracza 
zadane granicy. 

            Podstawowe parametry techniczne

Zakres pomiaru wilgotności: od 5 do 25% 
Czułość – 0,1% 

Błąd instrumentalny pomiaru wilgotności - ±0,2% 
Błąd pomiaru wilgotności 
W zakresie od 5   do 15%    +\- 0,5%abs. 
W zakresie od 15  do 25 %   +\- 0. 75% abs 
Tryb pracy całodobowy, ciągły 
Wyjście analogowe 4-20 mA 
Wyjście RS-485 – dla podłączenia do komputera 



Zasada działania urządzenia? 
Urządzenie jest mikrofalowym 
miernikiem wilgotności, typu 
pochłaniającego, zbudowanym na 
podstawie techniki mikrofalowej, 
milimetrowego zakresu fal, co 
zapewnia niezmiernie małą czułość
urządzenia na temperaturę substancji 
oraz wysoką czułość na temperaturę. 
Przetwarzanie mikroprocesorowe 
pozwala przechowywać w pamięci 
urządzenia do 9 wzorcowań dla 
różnych materiałów. Czujniki 
sensoryczne odbiorczy i przekaźnikowy 
są montowane po obu stronach 

materiału badanego, na przykład, forniru łuszczonego, przesuwającego się po prowadnicy. 

________________________________________________________ 

Waga urządzenia (kg) Nie przekracza 3 
Rozmiary urządzenia(cm) 35 (h) x 22 (l) x 12 (d) 

Zasilanie 220 V, 50 Hz 
Moc, max (VA) 40 

Czas dokonania pomiaru, (sek) 1 
Temperatura robocza (°C) +5 - + 45 

Temperatura materiału (°C) +5 - + 45 
Wilgotność powietrza (%RH) 40 – 98 

Wykonanie obudowy bloków IP54 
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