
REGULATOR WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY PWT-11

WILGOTNOŚCIOMIERZ MICRO+

WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI SIANA WSI-5

Miernik PWT-11 przeznaczony jest do stacjonarnego 
pomiaru i regulacji wilgotności względnej powietrza
i temperatury. Przyrząd umożliwia równoczesny 
odczyt wilgotności i temperatury. Posiada wyjścia 

Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru wilgotności siana i słomy w belach. 
Działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Pomiaru dokonuje się przez wsunięcie 
elektrody w badane siano lub słomę. Wyniki powyżej 30% należy traktować 
jako orientacyjne.

Zakres pomiarowy 8 % - 50 %

Kompensacja temperaturowa 0 - 50°C 
1Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 3 / cyfry 2

Elektrody φ 8 x 300 mm

φ 8 x 500 mm (standard)

φ 8 x 700 mm

Materiał elektrody stal kwasoodporna 

Zasilanie 9V (bateria 6F22) 

Trwałość baterii około 10.000 pomiarów

Drewno 

Zakres pomiarowy 6 % - 50 % wilg. bezwzgl. 

Rozdzielczośc 0.1 % 

Dokładnośc od +/-1.5 do +/-3 %
powyżej 30% - pomiar orientacyjny

Beton 

Wskazania
pole zielone beton suchy (ok. 2%)
pole żólte beton wilgotny (ok. 2.5%)
pole czerwone beton mokry (powyżej 3%) 

1Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 3 /  cyfry 2

Zasilanie 1 * 12V (bateria 23A) 

Trwałośc baterii 10.000 pomiarów 

Gabaryty 75x38x15 mm

Wilgotność Temperatura 

Zakres pomiarowy 0 % - 100 % RH od - 10°C do 80°C 

Rodzaj czujnika HC 200 (Austria) Pt 1000 

Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LED wyświetlacz LED

Czas odpowiedzi T90 kilkanaście sekund (sensory bez osłony) 

Dokładnośc 
w zakresie:

0 - 10% +/- 2.5%
10 - 25% +/- 2.0% +/- 0.8°C
25 - 80% +/- 1.5%
80 - 95% +/- 2.0%
95 - 100% +/- 2.5%

Histereza 2 % 1°C 

Wyjścia przekaźnikowe 5A / 250V 5A / 250V 

Filtry papierowy, opcjonalnie polistyren 20µm 

Sygnalizacja właczenia dioda LED dioda LED 

przekaźnika 

Zasilanie 240 V, 50 Hz

Wilgotnościomierz MICROplus jest miniaturowym, elektroni-

cznym przyrządem do orientacyjnego pomiaru wilgotności 

drewna i betonu. Tak, jak większość spotykanych 

wilgotnościomierzy, MICROplus działa na zasadzie pomiaru 

rezystancji. Przyjęta charakterystyka rezystancyjna jest 

średnią dla wszystkich 

gatunków występujących 

w Europie. Przyrząd 

łączy funkcje 

wilgotnościomierza 

MICRO i dotychczas 

produkowanego 

wskaźnika wilgotności 

budynków WWB.

przekaźnikowe 
dla wilgotności 
i dla temperatury. 
Progi zadziałania 
ustawiane są 
przyciskami na 
płycie czołowej 
miernika.

Dystrybutor: 
Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.Gen.J.Bema 5 
tel.091 484-21-55, fax 091 484-09-86
e-mail:meraserw5@wp.pl  www.meraserw.szczecin.pl


