
Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94 
E-mail: biuro@antykor.pl, www.antykor.pl 

                           
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000247503,                                                  
NIP: 522-279-47-30, VAT UE: PL5222794730, REGON: 140378448, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN.  

   

POTOKOWY MIERNIK WILGOTNOŚCI  AC-113-MPR
_______________________________________________________ 

Jedna z modyfikacji potokowego miernika wilgotności 
bardzo wysokiej częstotliwości – miernika wilgotności 
jest przeznaczona do pomiaru wilgotności zawartej w 
substancjach ciekłych oraz plastycznych w rurociągach, 
na przykład, masła zwierzęcego. Miernik wilgotności 
zapewnia automatyczne korygowanie wyników pomiaru 
w zależności od zachodzących w substancji zmian 
temperaturowych. Urządzenie jest wyposażone w 
wyjście analogowe 4-20 mA oraz linię łączności z 
komputerem RS 485. Jest wykonane z materiałów, 
dopuszczonych do zastosowania w przemyśle 
spożywczym. 

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. 

Zasada działania urządzenia? 

Urządzenie jest mikrofalowym miernikiem wilgotności,
zbudowanym na podstawie techniki milimetrowego zakresu fal, co 
zapewnia niezmiernie małą czułość urządzenia na temperaturę 

substancji oraz zawartość soli. Zasada działania miernika 
wilgotności polega na pomiarze wielkości wchłaniania energii 
mikrofalowej przez wilgotną substancję oraz przetworzenia tej 
wielkości w kod cyfrowy z zastosowaniem nowoczesnej techniki 
mikroprocesorowej Urządzenie instaluje się w wytłaczarce przy 
wyjściu z maszyny maślarskiej. Budowa urządzenia umożliwia 

łatwy i szybki demontaż oraz instalację urządzenia pod czas serwisowania maszyny – mycia, 
konserwacji itd. 
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Podstawowe parametry techniczne 

Zakres pomiaru wilgotności: od 10 do 35% . 
Czułość – 0,1%. 

Błąd pomiaru wilgotności 0,5%,   
Miernik wilgotności działa przy wahaniu napięcia zasilania (187:242) V. 
Waga miernika wilgotności, nie przekracza 6 kg. 
Wykonanie wilgocio-pyłoszczelne (IP 54).                                          
Wyjście analogowe 4-20 mA, łączność z komputerem RS485 
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