
Mechanikai jellemzők
● Méretek (hossz x széles x magas): 230 x 65 x 45mm
● A külső szondakábel hossza: 0.9 m
● Tömeg (akkumulátorral együtt): 250 g
● Levegőhőmérséklet-érzékelő: digitális érzékelő
● Mechanikai védelem: IP40

Funkciók
● Data HOLD, MAX/MIN, Belső memória: max 20 hely, bargraph, riasztások, speciális páratartalom

Táplálás
● Telep típusa: 1x9V lúg akkumulátor IEC 6F22.
● Telep élettartama: kb. 16 óra (háttérvilágítás BE), kb. 45 óra (háttérvilágítás KI)
● Auto kikapcsolás: körülbelül 30 perc tétlenség után

Kijelző
● Kettős kijelző: 4 LCD tizedespont, jel és háttérvilágítás
● Frissítési sebesség: 3-szor/s

Éghajlati viszonyok
● Referencia-hőmérséklet: 25°C
● Üzemi hőmérséklet: -10...  50°C
● Üzemi páratartalom: <90% RH (0-30°C), <75% H(30-40°C), <45% RH (40-50°C)
● Tárolási hőmérséklet: -30...  60°C
● Tárolási páratartalom: <90% RH
● Maximális használati magasság: 2000 m

A készülék megfelel az EMC 2014/30/EU, a 2011/65/EU (RoHS) és a  2012/19/EU (WEEE) európai irányelv
követelményeinek.

HTA107
Többfunkciós termo-higrométer nedvességtartalom mérésére

érintkező és merülő szonda segítségével,

MŰSZAKI ADATOK
Pontosság megadása: ±[érték és / vagy leolvasott értékre vonatkoztatva (MÉ) + digit]
25°C, <70% RH környezeti feltételek mellett
Levegő hőmérséklet mérése beépített érzékelővel

Tartomány Felbontás Pontosság (*)
-28.0… 77.0°C 0,1°C ±2,0°C
-20.0… 170.0°F 0.1°F ±3.6°F

A HTA107 lehetővé teszi az anyag nedvességtartalmának mérését érintkező és merülő szonda
segítségével. A készülékkel infravörös hőmérsékleti mérések is végezhetők és a lehetővé teszi
a hőmérsékleti különbség kiszámítását a felületek kondenzációs helyzetének megállapításá-
hoz. Háttérvilágítással felszerelt kijelző a könnyebb leolvasás érdekében gyengén megvilágí-

tott környezetben.

Infravörös hőmérsékletmérés (IRT)
Méréstartomány -50.0...  200.0°C (-58.0... 392.0°F)

Pontosság
±5°C / ±9°F (-50... -20°C) / (-58... -4°F) ±2,0% MÉ vagy ±2°C / ±4°F

(-20... -1°C) / (-4... 31 °) F) ±1,0% MÉ vagy ±0,6°C / ±1°F (0°C /32°F)
±2,0% MÉ vagy ±2°C / ±3°F (1... 200°C) / (33... 392°F)

Válaszidő <500 ms
Felbontás 0,1°C / 0,1°F

Emissziós tartomány 0,95 (fix)
Távolság/pont

aránya D/S - 8:1

Lézermutató <1mW, class 2. IEC 60825-1 szerint

Levegő/nedvesség páratartalom mérése
Tartomány Felbontás Pontosság (*)

0,0%*… 100,0% RH 0,1% RH ±3,0% RH
(*) A hőmérséklet-tartomány szempontjából releváns: 20… 30°C (68… 86°F))

HT ITALIA srl
Via Righi 126 - 48018 Faenza (RA) - Italy

Tel: +39-0546-621002  - Fax: +39-0546-621144
Email: export@htitalia.it  -  web: http://www.htitalia.com

RAPAS kft
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078
Email: rapaskft@rapas.hu Internet: www.rapas.hu

mailto:rapaskft@rapas.hu
http://www.rapas.hu

