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MIERNIK WILGOTNOŚCI POTOKOWY DWUPARAMETRYCZNY    

 
Urządzenie zostało skonstruowano do pomiaru małej oraz bardzo małej 
wilgotności zawartej w takich materiałach jak cukier, sól, odczynniki 
chemiczne, plastyki, mleko sproszkowane, kazeina i innych, w miejscach 
swobodnego spadania w rurociągach i bunkrach. Miernik wilgotności 

zapewnia automatyczne korygowanie 
wyników pomiaru w zależności od 
zachodzących w materiale zmian 
temperaturowych. Urządzenie jest 
wyposażone w wyjście elektryczne 
oraz szeregowy kanał łączności z komputerem RS 485. 
Dostarczany zestaw urządzenia zawiera oprogramowanie 
umożliwiające gromadzenie 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. 
Czujnik urządzenia się załadowuje materiałem swobodnie spadającym i rozładowuje 
sprężonym powietrzem 2-6 atm. 

Jak urządzenie działa? 

Urządzenie jest mikrofalowym rezonatorowym miernikiem wilgotności, zbudowanym na 
podstawie ćwierćfalowego rezonatora otwartego. Współczynnik przekazu i częstotliwość 
rezonatora zależą od wilgotności i gęstości znajdującego się w czujniku sensorycznym 
wilgotnego materiału. Oryginalny algorytm przetwarzania, pozwala rekompensować zmianę 
gęstości i dokonywać pomiaru z wysoką dokładnością 
wilgotności materiałów, istotnie niestabilnych według gęstości 
w stanie zsypnym, takich jak mleko sproszkowane, kazeina i 
wiele innych.  
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Podstawowe charakterystyki metrologiczne 

Urządzenie jest zbudowane do pracy w czterech zakresach wilgotności 

Zakres wilgotności Błąd pomiarowy, nie przekracza 

0-0,1 % ± 0.005% 

0-2 % ± 0.1% 

2-5 % ± 0.25% 

5-15% ± 0.5% 

 Podstawowe charakterystyki techniczne 

 Zunifikowane wyjście analogowe (do wyboru) 
Napięcie (4 … 20; 0-5; 0-20) mA 

Obciążalność wyjścia elektrycznego, Om  
< 500 

Kanał łączności z komputerem 
RS-485 

Czas ustawienia trybu roboczego  
Nie przekracza 20min. 

Tryb pracy 
Ciągły 

Napięcie zasilające 
~220 V, ~110 V,~24 V 

Moc pobierana 
Nie przekracza 50 V*А 

Wymiary gabarytowe bloku przetwarzania (BSK) 
255 х 180 х 90 mm 

Waga bloku przetwarzania 
Nie przekracza 1,0 kg 

Wymiary gabarytowe bloku wyświetlacza (BW) 
130 х 130 х 75 mm 

Waga bloku wyświetlacza (BW) 
Nie przekracza 0,5 kg 

Wymiary gabarytowe bloku czujników sensorycznych 
175 х 234 х 274 mm 

Waga bloku czujników sensorycznych 
Nie przekracza 6,0 kg 

Odległość BCzS – BSK  
Nie przekracza 25,0 m 

Odległość BSK – BW 
Nie przekracza 300 m 
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Wykonanie obudowy bloków IP54 
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