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Potokowe mikrofalowe mierniki wilgotności serii AC113N-20B1-4  dla 
suszarń do ziarna 

 
Mierniki wilgotności danej serii są przeznaczone do ciągłego pomiaru wilgotności ziarna przy 
wejściu i wyjściu z suszarek ziarna bezpośrednio w procesie suszenia. Czujniki miernika 
wilgotności są montowane w miejscach podpory ziarna (szybowe suszarnie, bunkry wejściowe 
oraz wyjściowe, bunkier podnośnika kubełkowego). Mierniki wilgotności sprzedawane są z 
zaprogramowanymi skalowaniami: pszenica, żyto, jęczmień, owies, rzepak, kukurydza, soja. 
Nasze urządzenia są w stanie pracować z mocno zanieczyszczonym ziarnem, w warunkach 
wysokiego stopnia zapylenia i dużych skoków temperaturowych. Przystosowane do pracy w 
systemach sterowania automatycznego procesami suszenia. 
 

 
AC-113N_20B  

Czujnik nożowy w wykonaniu sensorycznym (nie posiada bloku wyświetlacza oraz 
klawiatury) jest stosowany do pomiaru ziarna w dużych pojemnościach (w szybowych 
suszarniach ziarna, bunkrach z podporem ziarna, bunkrach podnośnika kubełkowego), i 
sterowany wyłącznie za pośrednictwem komputera. RS 485, 9 różnych skalowań. 
Nieograniczona liczba skalowań, w przypadku wprowadzenia do pamięci komputera. 
Korekcja na podstawie temperatury, wyświetlanie wartości temperatury  (wbudowany 
czujnik temperatury). 

 
 
 
 
 
 

 
 
AC-113SN-20B1-4 

Miernik wilgotności nożowy wieloczujnikowy (od 1 do 4 czujników) jest stosowany do 
pomiaru wilgotności ziarna w dużych pojemnościach (w szybowych suszarniach ziarna, 
bunkrach z podporem ziarna, bunkrach podnośnika kubełkowego).   Skalowania są 
wprowadzane do pamięci komputera. Korekcja na podstawie temperatury, wartości 
temperatury są przekazywane do komputera (wbudowany czujnik temperatury). 
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Jak urządzenie działa? 

 
Zasada działania mierników wilgotności polega na pomiarze wielkości wchłaniania energii bardzo 
wysokiej częstotliwości fali powierzchniowej przez wilgotny materiał oraz przekształcenie tej 
wielkości w kod cyfrowy, odpowiadający wilgotności materiału.  

 

Opis 

 
Miernik wilgotność zapewnia automatyczne korygowanie wyników 

pomiarów przy zachodzących zmianach temperatury materiału, jest wyposażony w 

wyjście elektryczne oraz sekwencyjny kanał łączności z komputerem RS-485. 

Zestaw dostarczany urządzenia zawiera oprogramowanie umożliwiające 

gromadzenie i wyświetlanie wartości wilgotności w czasie rzeczywistym, pozwala 

to, obserwować i przechowywać w komputerze informację dotyczącą wilgotności z 

dowolnego okresu czasowego. 

Precyzyjność pomiaru wilgotności od  0,3 % do 1 %  w zależności od 
zakresu pomiaru wilgotności oraz dokładności metody wzorcowej, na 
przykład, metody grawimetrycznej z suszeniem w Szafa elektryczna 
suszenia 

 
Charakterystyka podstawowa: 
 
Zakres pomiaru wilgotności  3-20 %                błąd pomiarowy . . 0,5 %     abs.; 
Zakres pomiaru wilgotności  20-40 %             błąd pomiarowy. . .    1 %    abs.; 
 
Wyjście elektryczne (do wyboru)                         (4 … 20; 0-5; 0-20) mA 
Protokół komunikacji z komputerem                              RS-485 
Napięcie zasilania (do wyboru)                                    =24 V lub 110 lub 220 V / 50 Hz 
Moc pobierana                                                        Nie przekracza 50 VA 
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