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Potokowy mikrofalowy miernik wilgotności  AC-113N-N

Potokowy mikrofalowy miernik wilgotności 

jest przeznaczony do pomiaru wilgotności  

wysłodki oraz innych materiałów w 

przenośnikach ślimakowych, w których 

przemieszcza się materiał kontrolowany. 

Zasada działania miernika wilgotności polega 

na pomiarze wielkości wchłaniania energii 

bardzo wysokiej częstotliwości przez wilgotny 

materiał oraz przetworzenia tej wartości w kod 

cyfrowy, odpowiadający wilgotności materiału. 

Miernik wilgotności zapewnia automatyczne 

korygowanie wyników pomiarowych, 

uwzględniając 

zachodzące zmiany 

temperaturowe w 

materiale. Urządzenie 

posiada wyjście elektryczne oraz sekwencyjny kanał łączności z 

komputerem RS-485. Sygnał z czujników sensorycznych, jest 

przekazywany do mikroprocesorowego bloku przetwarzania danych, gdzie 

odbywa się obliczenie wartości wilgotności. Wartość wilgotności wyświetla 

się na wyświetlaczu bloku mikroprocesorowego i przetwarza się w wyjścia 

analogowe 4-20 mA i 0-2.5 V. Za pośrednictwem kanału RS-485 wartość wilgotności, wysokość 

temperatury i sygnały czujników sensorycznych można wprowadzić do komputera. 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. 

Podstawowe parametry metrologiczne 

Zakres pomiaru wilgotności . . . . .  3 -15%  Błąd . . 0,5 %abs. 

Zakres pomiaru wilgotności . . . . .  15 -30%  Błąd . .  1.0%abs. 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

 

 
Czułość 0,01 % 

Zakres temperatury  0-60 stopni 

Czas ustawienia trybu roboczego Nie przekracza 20 minut 

Unifikowane wyjście analogowe (do wyboru) 
Prąd (4 … 20; 0-5; 0-20) mA 

Kanał łączności z PC 
RS-485 

Tryb pracy 
Ciągły 

Zasilanie 
~230 V, ~110 V,~24 V 

Moc pobierana 
Nie przekracza 50 V*A 

Wykonanie obudowy bloków  I     IP54 
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