
                                  

Miernik wilgotności Antykor Controls  AC  114KW-4 . 

Miernik wilgotności  jest przeznaczony  dla dokonania  bezdotykowego

ekspresowego pomiaru wilgotności desek na przenośniku rolkowym w obszarach 

suszenia i sortowania.  Pomiar wilgotności przeprowadza się w poprzek osi 

podłużnej  deski. 

 Zasada działania miernika wilgotności polega na pomiarach wielkości wchłaniania 

energii bardzo wysokiej częstotliwości przez substancję wilgotną i przetwarzania 

tej wartości w kod cyfrowy, odpowiadający wilgotności substancji. Miernik 

wilgotności zapewnia automatyczne korygowanie wyników pomiarowych przy 

zachodzących zmianach temperatury substancji, posiada wyjście elektryczne oraz 

sekwencyjny kanał łączności z komputerem RS-485. 

Sygnał z czujników sensorycznych 

przekazuje się do mikroprocesorowego 

bloku przetwarzania, gdzie dokonuje się

obliczenie wartości wilgotności. 

Wartość wilgotności wyświetla się na 

wyświetlaczu bloku 

mikroprocesorowego, i przekształca się 

na format wyjść analogowych 4-20 mA i 0-5 V. Przy pomocy kanału RS485 

wartości wilgotności i temperatury, oraz sygnały czujników sensorycznych mogą

być przekazywane do komputera. Dostarczany zestaw urządzenia zawiera w sobie 

program gromadzenia i odtwarzania danych o wilgotności w rzeczywistym czasie, 

co pozwala rejestrować w komputerze, obserwować, przechowywać i drukować

informację o wilgotności z dowolnego okresu czasu. Miernik wilgotności  może 



być wyposażony od jednego do czterech czujników. 

Podstawowe parametry metrologiczne 

Zakres pomiaru wilgotności . . . . . 5  – 25 % Błąd . . 0, 5%abs. 

Podstawowe parametry techniczne 

Zunifikowane wyjście  analogowe (do wyboru) Prąd (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 

Odległość BSK – BW Nie przekracza 300 m 

Wykonanie obudowy bloków IP54 

Miernik wilgotności jest wyposażony w urządzenie do nakładania  kolorowego znaku na 

deske po przekroczeniu dopuszczalnych  wartości wilgotności . 

Miernik wilgotności wyposażony  jest w   wygodny   interfejs  który wizualizuje proces pomiaru 

wilgotności na monitorze przemysłowym 


