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Wstęp

CMH-20 (DEWRay LAB)  jest precyzyjnym mikroprocesorowym miernikiem wilgotności gazów, 

z chłodzonym lustrem. Pomiar wilgotności gazu oparty jest na definicji temperatury punktu rosy.

Wraz z miernikiem dostarczone jest odpowiednie 

oprogramowanie.

Uwagi ogólne
Higrometr CMH-20 został zaprojektowany do pracy na stole bądź biurku. Ponieważ w urządzeniu 

może być wytwarzana pewna ilość energii, należy zapewnić odpowiednią przewiewność wokół obudowy, 

zwłaszcza przy pracy z mocą pompy termoelektrycznej bliskiej mocy nominalnej.

UWAGA:

W urządzeniu, w zależności od wykonania, mogą znajdować się akumulatory litowo - 

jonowe, które po nadmiernym rozgrzaniu mogą eksplodować !

Dlatego, w przypadku takiego wykonania należy:

Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu letniego. 

Zostawiania urządzenia w nasłonecznionych samochodach bez zapewnionej wentylacji.

Umieszczania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła: pieców, grzejników itd.

Wewnątrz przestrzeni pomiarowej znajduje się wykonane z miedzi lustro pokryte złotem, chłodzone 

dwustopniowym ogniwem Peltier'a, precyzyjny rezystor Pt100 mierzący temperaturę na powierzchni lustra 

oraz optyczny układ detekcji.

Wykroplenie się rosy na powierzchni lustra sygnalizowane jest przez odpowiedni układ optyczny. 

Temperatura przy której następuje to zjawisko nazywana jest temperaturą punktu rosy.

W skład zestawu CMH-20 oprócz jednostki centralnej wchodzi sonda pomiarowa (czujnik 

wilgotności) zasilacz wraz z kablem przyłączeniowym, czujnik temperatury, do pomiaru temperatury 

mierzonego gazu i na tej podstawie określenia wilgotności względnej (wyrażonej w %Rh ), 

Miernik CMH-20 posiada dwa niezależne wyjścia prądowe 4-20 mA lub 0-20 mA oraz dwa 

niezależne, konfigurowane  użytkownika alarmy, uruchomienie których sygnalizowane jest poprzez 

akustyczny sygnalizator.

Szeregowy  RS-232 (RS-485) oraz USB umożliwia pełną konfigurację higrometru, a także 

wizualizację i rejestrację danych na  komputerze. 

Urządzenie wyposażone jest ponadto w system automatycznego czyszczenia powierzchni 

lustra.

W odróżnieniu od przyrządów opartych na czujnikach pojemnościowych czy półprzewodnikowych 

higrometr CMH-20 zapewnia znacznie większą dokładność pomiaru wilgotności.

przez

interfejs

4

Zasada działania miernika wilgotności CMH-20, jak wspomniano we wstępie, wykorzystuje 

zjawisko wytrącania się wody na, ochładzanym za pomocą pompy termoelektrycznej, lustrze. 

Powierzchnia lustra jest oświetlana pod odpowiednim kątem skolimowaną wiązką światła widzialnego 

emitowaną poprzez diodę elektroluminescencyjną (LED), zwaną oświetlaczem.  Światło to jest odbierane 

przy wykorzystaniu dwóch detektorów. Detektor A jest detektorem światła odbitego od powierzchni lustra. 

Detektor A mierzy spadek ilości odbitego światła kiedy na powierzchni lustra zacznie wytąrcać się woda, 

niezależnie od jej stanu skupienia (w postaci rosy lub szronu). Detektor B, jest detektorem światła 

odbitego, mierzy on ilość światła odbitego od powierzchni kryształków lodu, od momentu kiedy zaczynają 

się one formować. Sygnały wyjściowe z obu detektorów są przekazywane do układów 

mikroprocesorowych, które na ich podstawie dokonują oceny stanu skupienia wody na powierzchni lustra. 

Ta prosta i efektywna technologia pozwala zapomnieć o błędach wnoszonych do pomiaru powodowanych 

przez nieokreślenie stanu skupienia wody. Na podstawie sygnałów z detektorów układ mikroprocesorowy 

steruje ogniwem termoelektrycznym tak, aby na powierzchni lustra był utrzymywany zawsze stały, ściśle 

określony, poziom wytrąconej z gazu wody. Dzięki zastosowaniu dodatkowego czujnika temperatury, 

umieszczonego po tzw. stronie gorącej ogniwa termoelektrycznego, sterowanie ogniwem jest znacznie 

efektywniejsze, a czas ustalania wyniku pomiaru uległ znacznemu skróceniu. 

Temperatura przy jakiej występuje to zjawisko jest precyzyjnie mierzona za pomocą opornika 

PT100 podłączonego w systemie czteroprzewodowym, a to gwarantuje dużą dokładność pomiaru i 

niweluje rezystancję doprowadzeń.

Złocone miedziane
lustro

Radiator

Rys. 1 Model urządzenia pomiarowego

Pompa temoelektryczna
(ogniwo Peltiera)

Precyzyjny czujnik
PT100 podłączony
4 przewodowo

Przepływ gazu

Oświetlacz (LED)

Detektor rosy - A

 1. Opis higrometru

 1.1. Zasada działania
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1.2. Opis płyty czołowej

Na rysunku 3 pokazano rozmieszczenie poszczególnych elementów funkcjonalnych 

znajdujących się na panelu frontowym miernika CMH-20. 

1- Wyświetlacz wielofunkcyjny

Podstawową funkcją realizowaną przez wyświetlacz jest wyświetlanie wartości mierzonych. 

Ponadto przedstawia on informację o stanie naładowania baterii, stanie alarmów, czasie systemowym i 

wykorzystaniu podręcznej pamięci danych. 

Wartości wyświetlane na wyświetlaczu są wyrażane w określonych przez użytkownika 

jednostkach, których to symbole są wyświetlane po prawej stronie wartości. Szerzej o tym na stronie 10.

Stan alarmów jest sygnalizowany przez wskaźniki alarmów, które w przypadku włączenia alarmu 

wyświetlają odpowiednio symbol AL 1 i AL 2 w górnej części ekranu.

2- Klawisz „Esc” - umożliwia powrót do wyższego poziomu menu, anulowanie wprowadzonych zmian oraz 

wyświetlenie informacji  o urządzeniu i jego oprogramowaniu

3- Klawisz „Góra” - umożliwia inkrementację edytowanej wartości, poruszanie się po menu oraz szybki 

zapis pomiaru

4- Klawisz „Dół” - umożliwia dekrementację edytowanej wartości,poruszanie się po menu oraz tymczasową 

zmianę wyświetlanej jednostki

5 -Klawisz „Enter”- umożliwia wejście w tryb MENU, przechodzenie do kolejnych gałęzi menu oraz  

potwierdzania wyboru i akceptacji nastaw

3 4 51 2
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1.3. Opis płyty tylnej

Na rysunku 2 pokazano rozmieszczenie poszczególnych elementów miernika CMH-30. 

1- Włącznik zasilania (patrz strona 8)

2- Gniazdo zwłocznych bezpieczników sieciowych (patrz strona 8)

3- Gniazdo zasilania (patrz strona 8)

4 - Gniazdo czujnika wilgotności (patrz strona 9)

5- Złącze czujnika temperatury gazu (PT100, czteroprzewodowo) (patrz strona 20)

6- Gniazdo komunikacyjne RS-232, do przyłączenia higrometru CMH-20 do komputera lub innego 

urządzenia nadrzędnego (typu Master) (nieaktywne po detekcji podłączenia do komputera poprzez 

USB) (patrz strona 22)

7 - Gniazdo USB (typ B) (patrz strona 22)

8 - Złącze bananowe pierwszego analogowego wyjścia prądowego, do podłączenia zewnętrznych moni- 

torów linii lub innych układów automatyki pomiarowej (patrz strona 14) .

9 - Złącze bananowe drugiego analogowego wyjścia prądowego, do podłączenia zewnętrznych mon torów 

linii lub innych układów automatyki pomiarowej (patrz strona 14) .

10- Złącze przekaźnikowych wyjść alarmowych (patrz strona 12)
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1.3. Opis płyty tylnej

Na rysunku 2 pokazano rozmieszczenie poszczególnych elementów miernika CMH-30. 

1- Włącznik zasilania (patrz strona 8)

2- Gniazdo zwłocznych bezpieczników sieciowych (patrz strona 8)

3- Gniazdo zasilania (patrz strona 8)

4 - Gniazdo czujnika wilgotności (patrz strona 9)

5- Złącze czujnika temperatury gazu (PT100, czteroprzewodowo) (patrz strona 20)

6- Gniazdo komunikacyjne RS-232, do przyłączenia higrometru CMH-20 do komputera lub innego 

urządzenia nadrzędnego (typu Master) (nieaktywne po detekcji podłączenia do komputera poprzez 

USB) (patrz strona 22)

7 - Gniazdo USB (typ B) (patrz strona 22)

8 - Złącze bananowe pierwszego analogowego wyjścia prądowego, do podłączenia zewnętrznych moni- 

torów linii lub innych układów automatyki pomiarowej (patrz strona 14) .

9 - Złącze bananowe drugiego analogowego wyjścia prądowego, do podłączenia zewnętrznych mon torów 

linii lub innych układów automatyki pomiarowej (patrz strona 14) .

10- Złącze przekaźnikowych wyjść alarmowych (patrz strona 12)

7

Rys. 2 Widok frontu miernika CMH-20

Rys. 3 Widok panelu tylnego miernika CMH-20
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2. Uruchomienie

Podłączenie zasilania
Higrometr CMH-20 zasilany jest prądem przemiennym o napięciu od 96 do 254V.

Jeśli tylko to możliwe, należy korzystać z dostarczonych wraz z higrometrem akcesoriów 

zasilających, czujników i kabli połączeniowych.

Higrometr CMH-20 jest zabezpieczony dwoma bezpiecznikami topikowymi o nominalnym 

prądzie 1A. W trakcie normalnej eksploatacji bezpieczniki nie mają prawa się przepalić. Przepalenie ich 

może być jedynie skutkiem przepięcia napięcia zasilającego lub poważnego uszkodzenia miernika. W 

sytuacji, kiedy nastąpi zadziałanie bezpieczników, a wymiana nie przynosi efektu, należy skontaktować się 

z producentem w celu naprawy urządzenia.

Zasilanie bateryjne
Jak wspomniano wyżej, CMH-20 może być wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który 

charakteryzuje się brakiem efektu pamięciowego. Jednakże, pozostawienie urządzenia z rozładowanym 

akumulatorem na dłuższy czas wpływa bardzo negatywnie na jego żywotność.

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym znacznie różni się w zależności od wilgotności 

badanego gazu. Im gaz jest bardziej suchy, im jego temperatura punktu rosy bardziej różni się od 

temperatury otoczenia, tym czas pracy będzie krótszy. Czas pracy wynosi od około godziny do nawet 10 

godzin. Po całkowitym rozładowaniu się akumulatora urządzenie wyłączy się automatycznie. Poziom 

naładowania akumulatora jest wyświetlany w lewym górnym rogu na wyświetlaczu (patrz strona xx).

Jak widać, czas pracy z wykorzystaniem akumulatora jest dość krótki. Służy on bowiem raczej 

awaryjnemu podtrzymaniu zasilania w trakcie pomiarów aniżeli regularnej pracy bez zasilania sieciowego.

Po przywróceniu zasilania sieciowego proces ładowania rozpocznie się i zakończy 

automatycznie. Pełne naładowanie akumulatora trwa od 3 do 4 godzin.

Przypisanie czujnika wilgotności do miernika.
Ze względu na złożony proces produkcyjny oraz tolerancję elementów optycznych czujniki 

wilgotności cechują się pewnym rozrzutem parametrów. Aby zniwelować te różnice, każdy nowy czujnik po 

zainstalowaniu w docelowe miejsce należy poddać procesowi przypisania (kalibracji) do konkretnego 

miernika. 

Również w przypadku zmiany czujnika lub samego higrometru trzeba ów proces przeprowadzić. 

W jego trakcie higrometr CMH-20 przeprowadza dokładną analizę czujnika i wprowadza odpowiednie 

wartości korekcyjne do swojej pamięci. Aby przypisać głowicę do danego higrometru należy wykonać 

procedurę czyszczenia lustra na żądanie opisaną na stronie 15.

Rys. 4 Czujnik wilgotności typ HS-03

1.4. Czujnik wilgotności

Na rysunku 2 pokazano czujnik wilgotności typ HS-03, zwany także głowicą pomiarową. Czujnik 

ten jest elementem złożonym i przy obchodzeniu się z nim należy zachować szczególną ostrożność. 

Czujnik składa się z radiatora, złącza, filtru (w zależności od wersji: ze spieku stali 

kwasoodpornej,  membranowego bądź polietylenu) oraz części pomiarowej.

Jeżeli czujnik będzie pracować przy wilgotności, której temperatura punktu rosy będzie wynosić 

40 do 50°C poniżej temperatury otoczenia, a więc przy mocy pompy termoelektrycznej bliskiej nominalnej, 

należy, jeżeli to tylko możliwe, zamontować czujnik w pozycji pionowej (złączem do góry lub do dołu) oraz 

zapewnić dobry i swobodny przepływ powietrza przy radiatorze.

Filtr ze spieku stali nierdzewnej jest nieprzepuszczalny dla cząstek powyżej 100 mikronów. Taka 

gradacja filtru zapewnia zarówno dostateczną skuteczność filtracji, jest dostatecznie przepuszczalna dla 

badanego gazu, a ponadto nie zatrzymuje w swojej strukturze znaczącej ilości wody.

Filtr membranowy (membrana teflonowa) jest przeznaczony do pomiaru wilgotności gazów 

zawierających pary węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem gazów spalinowych.

Oba powyższe rodzaje filtrów są mocowane za pomocą wkrętu M2.

Filtr ze spieku polietylenu jest tańszą i prostszą realizacją filtru spiekanego. Jest on również 

nieprzepuszczalny dla cząstek powyżej 100 mikronów. Nie jest on mocowany za pomocą wkrętu, ale 

jedynie nasuwany na korpus czujnika.

Każdy rodzaj filtru jest demontowalny, co ma na celu umożliwienie użytkownikowi dostępu do 

ewentualnego mechanicznego oczyszczenia powierzchni lustra. Filtr powinien, poza koniecznymi 

wyjątkami związanymi z czyszczeniem lustra, powinien zawsze być wkręcony w głowicę pomiarową. Nie 

dopuszcza się sytuacji w której pomiary odbywają się bez wkręconego filtru.

Czujnik jest wyposażony w wysokiej jakości, 17 stykowe, złącze. Złącze to służy do połączenia 

czujnika z przewodem i następnie z miernikiem. Przewód połączeniowy dostarczany jest w komplecie i 

zakończony z jednej strony złączem do czujnika, a z drugiej do miernika.

W zależności od potrzeb, przewód ten może być dostarczony o długości od 1 do nawet 20 

metrów. Jeżeli jednak z różnych powodów złącza nie można na przewodzie osadzić fabrycznie (mały 

przecisk itp.),  należy wtedy je zamontować na kablu zgodnie z następującą numeracją styków: 1(brązowy), 

2(brązowo-zielony), 3(brązowo-zółty), 4(zółty), 5(zielony), 6(brak (strona czujnika) lub ekran(strona 

miernika)), 7(granatowy), 8(czerwony), 9(biały), 10(biało-zielony), 11(biało-żółty), 12(szaro-różowy), 

13(szary), 14(fioletowy), 15(szaro-czerwony), 16(różowy), 17(czarny), ekran po stronie czujnika 

pozostawić niepodłączony!

Powierzchnia
lustra

Radiator
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3. Działanie higrometru
Higrometr CMH-20 pracuje w trzech trybach: trybie normalnym (pomiarowym), w trybie menu 

oraz w trybie oczyszczenia lustra. 

Tryb normalny
W trybie normalnym (patrz rys. 5) na wyświetlaczu wyświetlane są: aktualnie mierzona 

wilgotność (wyrażona w wybranej jednostce), temperatura (mierzona, bądź wprowadzona ręcznie), 

ciśnienie (wprowadzone ręcznie) oraz inne informacje w pasku informacji. 

W trybie normalnym klawisze przyjmują następujące funkcje:

- klawisz „Enter”,  przytrzymany powyżej 3 sekund - przejście do „trybu menu” (patrz strona 11)

- klawisz „Góra” - zapamiętanie bieżącego pomiaru (patrz strona 18)

- klawisz „Dół” - tymczasowa zmiana jednostki wilgotności (patrz strona 16)

- klawisz „Esc” - wyświetlenie informacji o urządzeniu (patrz strona 28)
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Rys. 5 Wyświetlacz miernika CMH-20
(normalny tryb pracy)

Wskaźnik naładowania akumulatora
(opcjonalnie)

Stan alarmów
(patrz strona 12)

Czas systemowy
(patrz strona 17)

Data systemowa

Jednostka fizyczna
wyświetlanej wartości

(patrz strona 16)

Temperatura gazu (patrz strona 20)Ciśnienie (patrz strona 20)

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora:

Pełne naładowanie 1/4 (25%) pojemności

7/8 (87%) pojemności 1/8 (12%) pojemności

3/4 (75%) pojemności 3/32 (9%) pojemności

5/8 (62%) pojemności 1/16 (6%) pojemności

1/2 (50%) pojemności 1/32 (3%) pojemności

3/8 (37%) pojemności całkowite rozładowanie

Tryb menu

W trybie menu CMH-20 dalej prowadzi pomiary, jednak ich wyniki nie są prezentowane na 

wyświetlaczu, który przejmuje rolę intefrejsu użytkownika. 

Aby przejść do trybu menu (menu głównego, napis „DEWRay SETUP”) należy (w trybie 

normalnym) nacisnąć i przytrzymać klawisz “Enter” przez około 3 sekundy, aż zostanie wyświetlona 

struktura menu głównego, przedstawiona na rysunku poniżej. 

Z poziomu menu głównego można przejść do kolejnych poziomów menu umożliwiających 

edycję poszczególnych funkcji higrometru, które opisane są w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji. 

Są to:

- „Alarmy” (patrz strona 12-13)

- „Wyjścia analogowe” (patrz strona 14)

-” System” (patrz strona 15-17)

- „Czas i Data” (patrz strona 18)

- „Rejestrator danych” (patrz strona 18-19)

- „Warunki pomiaru” (patrz strona 20)

- ”Funkcje specjalne”, dostępne tylko w trybie chronionym (patrz strona 21)

Alarms
Analogue Outputs
System
Time & Date
Data Logger
Measuring Conditions
Special Features

DEWRanger SETUP

 ->
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Rys.6 Struktura menu głównego

W całej strukturze menu (chyba, że zaznaczono inaczej), wyboru (sygnalizowanego przez 

strzałkę po lewej stronie)  dokonuje się za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół”, a wybór ów zatwierdza się 

klawiszem „Enter”. 

Krótkotrwałe Naciśnięcie klawisza „Esc” w strukturze menu skutkuje przejściem na wyższy 

poziom menu, a w menu głównym wyjściem z menu głównego i powrotem do trybu normalnego. Natomiast 

dłuższe przytrzymanie klawisza „Esc” na dowolnym poziomie struktury menu powoduje od razu powrót do 

„trybu normalnego”.

Tryb oczyszczania lustra

W trybie oczyszczania lustra wyświetlacz wskazuje ostatnio wyświetlaną wartość wilgotności, 

oraz szacowany czas (w sekundach)  do zakończenia procesu oczyszczania powierzchni lustra. 

Procedura i sposoby czyszczenia powierzchni lustra zostały szczegółowo  opisane na stronie 15.
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- „Czas i Data” (patrz strona 18)

- „Rejestrator danych” (patrz strona 18-19)

- „Warunki pomiaru” (patrz strona 20)

- ”Funkcje specjalne”, dostępne tylko w trybie chronionym (patrz strona 21)

Alarms
Analogue Outputs
System
Time & Date
Data Logger
Measuring Conditions
Special Features

DEWRanger SETUP
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Rys.6 Struktura menu głównego

W całej strukturze menu (chyba, że zaznaczono inaczej), wyboru (sygnalizowanego przez 

strzałkę po lewej stronie)  dokonuje się za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół”, a wybór ów zatwierdza się 

klawiszem „Enter”. 

Krótkotrwałe Naciśnięcie klawisza „Esc” w strukturze menu skutkuje przejściem na wyższy 

poziom menu, a w menu głównym wyjściem z menu głównego i powrotem do trybu normalnego. Natomiast 

dłuższe przytrzymanie klawisza „Esc” na dowolnym poziomie struktury menu powoduje od razu powrót do 

„trybu normalnego”.

Tryb oczyszczania lustra

W trybie oczyszczania lustra wyświetlacz wskazuje ostatnio wyświetlaną wartość wilgotności, 

oraz szacowany czas (w sekundach)  do zakończenia procesu oczyszczania powierzchni lustra. 

Procedura i sposoby czyszczenia powierzchni lustra zostały szczegółowo  opisane na stronie 15.



4. Alarmy
Higrometr CMH-20 posiada dwa, całkowicie niezależne od siebie, wyjścia przekaźnikowe ze 

stykami zwierno-rozwiernymi. W zależności od potrzeb każde z nich może być skonfigurowane na sześć 

różnych trybów pracy. Mogą być one wykorzystywane przez użytkownika do monitorowania procesu, 

informowania o jego aktualnym stanie i ewentualnych sytuacjach grożących np. przegrzaniem. W stanie 

aktywnym przekaźnik jest wysterowany, a napis „AL 1" lub/i „AL 2" wyświetlony. Zarówno Alarm 1, jak i 

Alarm 2 jest skorelowany z jednostkami wilgotności bezwzględnej: °Cdp bądź °Fdp, w zależności od 

systemu jednostek (patrz strona 16) i może być sygnalizowany przez wewnętrzny sygnał dźwiękowy 

(buzzer). Każdy alarm może wyzwalać zapis  do pamięci rejestratora wewnętrznego i jest rejestrowany 

przez rejestrator. Tryby pracy alarmów przedstawione są poniżej:

przekaźnik włączony 
i symbol AL wyświetlony

przekaźnik wyłączony 
(OFF)
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P1
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tryb 0 - alarm nieaktywny

tryb 1 - powyżej

tryb 2 - poniżej

tryb 3 - pomiędzy

tryb 4 - skrajny

tryb 5 - prosty regulator ON/OFF z 
histerezą dla suszenia/chłodzenia

tryb 6 - prosty regulator ON/OFF z 
histerezą dla nawilżania/grzania

W trybie 0 alarm jest wyłączony (jest to tryb domyślny). Trybu 1 używamy, jesli chcemy, aby 

alarm włączył sie kiedy mierzona wartość wzrośnie powyżej progu komparacji P1. W trybie 2 alarm 

włacza się, kiedy mierzona wartość spadnie poniżej progu komparacji P1. Tryb 3 pozwala na 

sygnalizację, że mierzona wartośc znalaza się pomiedzy progiem komparacji P1, a progiem komparacji 

P2. W trybie 4 alarm sygnalizuje, że wartość mierzona spadła poniżej progu komparacji P1, albo 

wzrosła powyżej progu komparacji P2 (np. wilgotność nie mieści się w założonym przedziale). Tryby 5 i 

6 mogą być wykorzystywane do regulacji dwustawnej z histerezą. Tryb 5 jest odpowiedni do 

podłaczenia osuszacza bądź chłodziarki. W trybie 6 można stabilizować wilgotność za pomocą 

nawilżacza lub temperaturę za pomocą grzałki. Szerokość strefy histerezy (tj. różnicę pomiędzy progiem 

komparacji P1, a progiem komparacji P2) należy dobrać eksperymentalnie, zaczynając od dużej 

szerokości, potem ją zmniejszając do takiego poziomu, aby nie wystapiły niepożądane  oscylacje. 

Optymalna szerokośc strefy histerezy będzie zależała od dynamiki obiektu, który jest przedmiotem 

stabilizacji.

Należy zauważyć, że w przypadku zaniku zasilania miernika, przekaźniki zawsze się 

wyłączają (przekaźniki monostabilne).
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Konfiguracja alarmu
Każdy alarm (wyjście przekaźnikowe) określa się za pomocą trzech parametrów: tryb 

(”Mode”), próg górny (”High”), próg dolny (”Low”).  Dodatkowo można wybrać generowanie sygnału 

dźwiękowego. Wartości te ustawiane są podmenu „ALARM SETTINGS” (w menu głównym wybrać 

opcję „Alarms” i zatwierdzić klawiszem „Enter”), przedstawionym poniżej.

Aby skonfigurować wyjście alarmowe należy wybrać (za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół”) 

żądany parametr (wskazuje go strzałka po lewej stronie) i nacisnąć klawisz „Enter”, wartość parametru 

zacznie pulsować. Używając klawiszy „Góra”/„Dół” należy wybrać żądaną wartość parametru i 

zatwierdzić ją klawiszem „Enter”. Naciśnięcie klawisza „Esc” anuluje  zmiany.

W przypadku edycji trybu alarmu każdorazowe naciśnięcie klawisza „Góra” lub „Dół, 

odpowiednio zwiększy lub zmniejszy numer trybu w zakresie od 0 do 6. 

W przypadku edycji wartości progów alarmowych, jednokrotne naciśnięcie klawisza „Góra” 

lub „Dół” skutkuje zwiększeniem lub zmniejszeniem edytowanej wartości o najmniejszą dopuszczalną 

wartość. Przytrzymując jednak klawisz przejdziemy do szybkiego zwiększania lub zmniejszania 

edytowanej wartości. Przedział wartości nastaw jest odpowiednio ograniczony w zależności od 

wybranej jednostki (patrz strona 16).

W przypadku wewnętrznego sygnału dźwiękowego możliwe jest wybranie jednej z czterech 

opcji:  bez sygnału dźwiękowego (”OFF”), sygnał dźwiękowy po wystąpieniu tylko alarmu 1 (”AL1"), 

sygnał dźwiękowy po wystąpieniu tylko alarmu 2 (”AL2"), sygnał dźwiękowy po wystąpieniu 

któregokolwiek z alarmów (”AL1+AL2").

Uwaga !!!

Do poprawnej pracy próg dolny (”Low”) musi być ustawiony poniżej progu górnego (”High”)  

(”Low”<”High”).
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5. Wyjścia analogowe

Wyjścia analogowe generują sygnał analogowy proporcjonalny do mierzonego sygnału 

wejściowego. Higrometr CMH-10 jest wyposażony w dwa, całkowicie niezależne od siebie, wyjścia 

prądowe. W zależności od potrzeb każde wyjście może działać w standardzie 0-20mA lub 4-20mA.

Wyjścia prądowe są zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem. Wyjścia te nie są 

izolowane galwanicznie. Gniazda ujemne obu wyjść są na potencjale masy urządzenia (nie mylić z 

potencjałem obudowy i ekranów przewodów czujników, które znajdują się na potencjale uziemienia 

zasilania).

Zarówno Wyjście 1, jak i Wyjście 2 jest skorelowane z jednostkami wilgotności bezwzględnej: 

°Cdp bądź °Fdp, w zależności od systemu jednostek (patrz strona 16)

Każde wyjście analogowe jest określane za pomocą trzech parametrów: typu (0-20mA bądź 4-

20mA), poziomu dolnego (odpowiadającego 0mA bądź 4mA) oraz poziomu górnego (odpowiadającego 

20mA). Wartości tych parametrów ustawiane są w podmenu „OUTPUTS SETTINGS” (w menu głównym 

wybrać opcję „Analogue Outputs” i zatwierdzić klawiszem „Enter”), przedstawionym poniżej.

Aby skonfigurować wyjście alarmowe należy wybrać (za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół”) żądany parametr 

(wskazuje go strzałka po lewej stronie) i nacisnąć klawisz „Enter”, wartość parametru zacznie pulsować. 

Używając klawiszy „Góra”/„Dół” należy wybrać żądaną wartość parametru i zatwierdzić ją klawiszem 

„Enter”. Naciśnięcie klawisza „Esc” anuluje  zmiany.

W przypadku edycji typu wyjścia (”Out x Mode”) naciśnięcie klawisza „Góra” lub „Dół, zmienia 

odpowiednio  typ wyjścia na 0-20 lub 4-20mA. 

W przypadku edycji wartości wilgotności odpowiadającej 4mA (względnie 0mA), czyli „Out x Low” 

bądź 20mA, tj. „Out x High”, jednokrotne naciśnięcie klawisza „Góra” lub „Dół” skutkuje zwiększeniem lub 

zmniejszeniem edytowanej wartości o najmniejszą dopuszczalną wartość. Przytrzymując jednak klawisz 

przejdziemy do szybkiego zwiększania lub zmniejszania edytowanej wartości. Przedział wartości nastaw 

jest odpowiednio ograniczony w zależności od wybranej jednostki (patrz strona 16).

0

4mA

50°C-20°C

20mA
22mA

Przykład:
wyjście 1
jednostki: °C
typ wyjścia: 4-20mA
próg 4mA: -20°C
próg 20mA: 50°C
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Rys.10 Przykładowa realizacja wyjścia prądowego

Rys.9 Menu wyjść analogowych
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6. System

Ten i kolejny rozdział zawiera ważne informacje na temat parametrów mogących mieć  

wpływ na wyniki pomiarów wilgotności. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.

 

Oczyszczanie powierzchni lustra

Pomimo wyposażenia w filtr, powierzchnia lustra, w zależności od warunków środowiska w 

którym dokonywany jest pomiar, może z czasem ulegać zabrudzeniu. Skutkiem tego będzie narastająca 

niestabilność pomiarów, oscylacje i w końcu możliwe zawyżanie wskazań.

Higrometr CMH-20 posiada system automatycznego oczyszczenia powierzchni lustra. 

Czyszczenie to odbywa się co zaprogramowany przez użytkownika czas, bądź na jego żądanie. Proces 

czyszczenia rozpoczyna się od zamrożenia wskazywanych i transmitowanych wartości wilgotności 

(podczas czyszczenia na wyświetlaczu wyświetlana jest wartość stała). Na wyświetlaczu następuje także 

odliczanie sekundowe do końca procesu samooczyszczania. W trakcie procedury oczyszczania lustro jest 

maksymalnie ochładzane, znacznie poniżej temperatury punktu rosy tak, że na powierzchni lustra tworzy 

się cienka warstwa lodu, a następnie gwałtownie ogrzewane do temperatury 70°C przez 60 sekund. 

Podczas ogrzewania znacząca ilość zanieczyszczeń jest usuwana z powierzchni lustra. Elementy optyczne 

czujnika wilgotności są w tym czasie rekalibrowane, a ich wskazania korygowane względem jakości 

powierzchni lustra. Po tym procesie, CMH-20 wraca do normalnego trybu pomiarowego. 

6.1 Czyszczenie automatyczne
Okres czasu pomiędzy kolejnymi czyszczeniami należy dobrać doświadczalnie. Domyślnie 

wynosi on 100 godzin i można go zmienić w podmenu „SYSTEM SETTINGS”  (w menu głównym wybrać 

opcję „System” i zatwierdzić klawiszem „Enter”). Aby zmienić czas pomiędzy kolejnymi czyszczeniami 

należy wybrać (za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół”) parametr „Clean period [h]” (wskazuje go strzałka po 

lewej stronie) i nacisnąć klawisz „Enter”, wartość czasu zacznie pulsować. Używając klawiszy „Góra”/„Dół” 

należy wybrać żądany czas pomiędzy kolejnymi czyszczeniami (w godzinach) i zatwierdzić go klawiszem 

„Enter”. Naciśnięcie klawisza „Esc” anuluje  zmiany. Dwukrotnie nacisnąć klawisz Esc celem powrotu do 

trybu normalnego.

6.2 Czyszczenie na żądanie
Jeżeli podczas pracy urządzenia nastąpiło coś co mogłoby spowodować zabrudzenie 

powierzchni lustra, można wykonać czyszczenie na żądanie użytkownika. W tym celu należy wybrać 

komendę „Clean now” w podmenu „SYSTEM SETTINGS” (w menu głównym wybrać opcję „System” i 

zatwierdzić klawiszem „Enter”, a następnie wybrać (za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół”) parametr „Clean 

now” (wskazuje go strzałka po lewej stronie) i nacisnąć klawisz „Enter”). Odczekać czas wskazywany na 

wyświetlaczu. Po ukończonej procedurze nacisnąć dwukrotnie klawisz „Esc” celem powrotu do trybu 

normalnego

6.3 Czyszczenie mechaniczne
Jeżeli zabieg samooczyszczania lustra nie przynosi spodziewanych rezultatów (np. lustro 

zostało zabrudzone drobinkami tłuszczu) należy mechanicznie oczyścić powierzchnię lustra. W tym celu 

należy wykręcić z głowicy pomiarowej (czujnika wilgotności), opisanego na stronie 5, filtr ze spieku i 

wzrokowo ocenić czystość powierzchni lustra. Jeżeli widać na niej brud bądź zmatowienie, to trzeba 

mechanicznie ją oczyścić. Czyszczenie takie należy wykonać miękkim materiałem nasączonym  w 

acetonie  np. patyczkiem higienicznym. Czynność tą należy wykonać niezwykle ostrożnie i delikatnie, 

zważając aby nie porysować powierzchni lustra.



5. Wyjścia analogowe

Wyjścia analogowe generują sygnał analogowy proporcjonalny do mierzonego sygnału 

wejściowego. Higrometr CMH-10 jest wyposażony w dwa, całkowicie niezależne od siebie, wyjścia 

prądowe. W zależności od potrzeb każde wyjście może działać w standardzie 0-20mA lub 4-20mA.

Wyjścia prądowe są zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem. Wyjścia te nie są 

izolowane galwanicznie. Gniazda ujemne obu wyjść są na potencjale masy urządzenia (nie mylić z 

potencjałem obudowy i ekranów przewodów czujników, które znajdują się na potencjale uziemienia 

zasilania).

Zarówno Wyjście 1, jak i Wyjście 2 jest skorelowane z jednostkami wilgotności bezwzględnej: 

°Cdp bądź °Fdp, w zależności od systemu jednostek (patrz strona 16)

Każde wyjście analogowe jest określane za pomocą trzech parametrów: typu (0-20mA bądź 4-

20mA), poziomu dolnego (odpowiadającego 0mA bądź 4mA) oraz poziomu górnego (odpowiadającego 

20mA). Wartości tych parametrów ustawiane są w podmenu „OUTPUTS SETTINGS” (w menu głównym 

wybrać opcję „Analogue Outputs” i zatwierdzić klawiszem „Enter”), przedstawionym poniżej.
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20mA
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Przykład:
wyjście 1
jednostki: °C
typ wyjścia: 4-20mA
próg 4mA: -20°C
próg 20mA: 50°C
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Rys.10 Przykładowa realizacja wyjścia prądowego
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6. System

Ten i kolejny rozdział zawiera ważne informacje na temat parametrów mogących mieć  

wpływ na wyniki pomiarów wilgotności. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.

 

Oczyszczanie powierzchni lustra

Pomimo wyposażenia w filtr, powierzchnia lustra, w zależności od warunków środowiska w 

którym dokonywany jest pomiar, może z czasem ulegać zabrudzeniu. Skutkiem tego będzie narastająca 

niestabilność pomiarów, oscylacje i w końcu możliwe zawyżanie wskazań.

Higrometr CMH-20 posiada system automatycznego oczyszczenia powierzchni lustra. 

Czyszczenie to odbywa się co zaprogramowany przez użytkownika czas, bądź na jego żądanie. Proces 

czyszczenia rozpoczyna się od zamrożenia wskazywanych i transmitowanych wartości wilgotności 

(podczas czyszczenia na wyświetlaczu wyświetlana jest wartość stała). Na wyświetlaczu następuje także 

odliczanie sekundowe do końca procesu samooczyszczania. W trakcie procedury oczyszczania lustro jest 

maksymalnie ochładzane, znacznie poniżej temperatury punktu rosy tak, że na powierzchni lustra tworzy 

się cienka warstwa lodu, a następnie gwałtownie ogrzewane do temperatury 70°C przez 60 sekund. 

Podczas ogrzewania znacząca ilość zanieczyszczeń jest usuwana z powierzchni lustra. Elementy optyczne 

czujnika wilgotności są w tym czasie rekalibrowane, a ich wskazania korygowane względem jakości 

powierzchni lustra. Po tym procesie, CMH-20 wraca do normalnego trybu pomiarowego. 

6.1 Czyszczenie automatyczne
Okres czasu pomiędzy kolejnymi czyszczeniami należy dobrać doświadczalnie. Domyślnie 

wynosi on 100 godzin i można go zmienić w podmenu „SYSTEM SETTINGS”  (w menu głównym wybrać 

opcję „System” i zatwierdzić klawiszem „Enter”). Aby zmienić czas pomiędzy kolejnymi czyszczeniami 

należy wybrać (za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół”) parametr „Clean period [h]” (wskazuje go strzałka po 

lewej stronie) i nacisnąć klawisz „Enter”, wartość czasu zacznie pulsować. Używając klawiszy „Góra”/„Dół” 

należy wybrać żądany czas pomiędzy kolejnymi czyszczeniami (w godzinach) i zatwierdzić go klawiszem 

„Enter”. Naciśnięcie klawisza „Esc” anuluje  zmiany. Dwukrotnie nacisnąć klawisz Esc celem powrotu do 

trybu normalnego.

6.2 Czyszczenie na żądanie
Jeżeli podczas pracy urządzenia nastąpiło coś co mogłoby spowodować zabrudzenie 

powierzchni lustra, można wykonać czyszczenie na żądanie użytkownika. W tym celu należy wybrać 

komendę „Clean now” w podmenu „SYSTEM SETTINGS” (w menu głównym wybrać opcję „System” i 

zatwierdzić klawiszem „Enter”, a następnie wybrać (za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół”) parametr „Clean 

now” (wskazuje go strzałka po lewej stronie) i nacisnąć klawisz „Enter”). Odczekać czas wskazywany na 

wyświetlaczu. Po ukończonej procedurze nacisnąć dwukrotnie klawisz „Esc” celem powrotu do trybu 

normalnego

6.3 Czyszczenie mechaniczne
Jeżeli zabieg samooczyszczania lustra nie przynosi spodziewanych rezultatów (np. lustro 

zostało zabrudzone drobinkami tłuszczu) należy mechanicznie oczyścić powierzchnię lustra. W tym celu 

należy wykręcić z głowicy pomiarowej (czujnika wilgotności), opisanego na stronie 5, filtr ze spieku i 

wzrokowo ocenić czystość powierzchni lustra. Jeżeli widać na niej brud bądź zmatowienie, to trzeba 

mechanicznie ją oczyścić. Czyszczenie takie należy wykonać miękkim materiałem nasączonym  w 

acetonie  np. patyczkiem higienicznym. Czynność tą należy wykonać niezwykle ostrożnie i delikatnie, 

zważając aby nie porysować powierzchni lustra.



Długość stałej czasowej filtru uśredniającego
Jeśli wyświetlana wartość nie jest stabilna lub ze względu na specyfikę procesu wykazuje 

tendencje do oscylacji należy zwiększyć wartość tego parametru. I odwrotnie, jeśli zależy nam na szybkim 

pomiarze, a stabilność odgrywa drugorzędną rolę, należy zmniejszyć wartość tego parametru. Domyślnie 

parametr ten ma wartość 128. 

Aby zmienić długość stałej czasowej filtru należy w podmenu „SYSTEM SETTINGS” (w menu 

głównym wybrać opcję „System” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać „Filter lenght” i zatwierdzić 

klawiszem „Enter”. Za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” wybrać żądaną długość filtru i zatwierdzić klawiszem 

„Enter”. Naciśnięcie klawisza „Esc” anuluje  zmiany. Dwukrotnie nacisnąć klawisz „Esc” celem powrotu do 

trybu normalnego.

Rozdzielczość pomiaru
W przypadku wyświetlania wartości pomiaru w jednostkach: °Cdp, °Fdp, %Rh, °C, °F, °Cdp-°C, 

°Fdp-°F miernik CMH-20 może prezentować wskazania zarówno w wysokiej, jak i standardowej 

rozdzielczości.  

W przypadku jednostek ppmV oraz gm-3 rozdzielczość prezentacji wyniku pomiaru jest 

dobierana automatycznie.

Wysoka rozdzielczość
Wysoka rozdzielczość oznacza rozdzielczość na poziomie 0.01°C (°Cdp), 0.01°F (°Fdp) w 

zakrie od -9.99 do 99.99, bądź 0.01%Rh w pełnym zakresie (0.00..100.00). 

Standardowa rozdzielczość.
Standardowa rozdzielczość oznacza rozdzielczość na poziomie 0.1°C (°Cdp), 0.1°F (°Fdp), 

bądź 0.01%Rh w pełnym zakresie wskazań.

Aby zmienić rozdzielczość wskazań, należy w podmenu „SYSTEM SETTINGS” (w menu 

głównym wybrać opcję „System” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać „Resolution” i zatwierdzić 

klawiszem „Enter”. Za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” wybrać żądaną rozdzielczość i zatwierdzić klawiszem 

„Enter”. 

7. Parametry systemowe (pozostałe)

Na rysunku poniżej przedstawiono widok podmenu umożliwiającego edycję parametrów 

systemowych: „SYSTEM SETTINGS” (w menu głównym wybrać opcję „System” i zatwierdzić klawiszem 

„Enter”). Dwie pierwsze pozycje tego podmenu, związane z czyszczeniem powierzchni lustra, zostały 

opisane na stronie poprzedniej. Pozostałe parametry zaś dalej w tekście. 

Rys.11 Menu systemowe
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Wielkości fizyczne

Higrometr CMH-10 umożliwia pomiary w nstępujących jednostkach (wielkościach fizycznych):

 *wilgotności bezwzględnej:

- temperatury punktu rosy wyrażonej w °C

- temperatury punktu rosy wyrażonej w °F

- ilości cząsteczek wody na miilon cząstek gazu, wyra żonej w ppmV

- masie wody w jednostce objętości gazu wyrażonej w gm-3

*wilgotności względnej:

- stosunku pary wodnej w gazie do pary nasyconej wyrażonej w procentach, %Rh

*temperatury otoczenia 

- wyrażonej w °C

- wyrażonej w °F

* temperatury powyżej temperatury punku rosy, wyrażonej w °C lub °F.

Niektóre z jednostek wymagają także znajomości innych wielkości fizycznych. I tak, aby określić 

wilgotność względną niezbędna jest znajomość temperatury gazu (patrz strona xx), a określenie ilości 

cząstek wody w objętości gazu wymaga znajomości jego ciśnienia (patrz strona xx).

Wyświetlane jednostki mogą zostać zmienione tymczasowo (do czasu wyłączenia urządzenia) 

bądź trwale.

Tymczasowa zmiana jednostek
Aby zmienić tymczasowo jednostkę należy w trybie normalnym naciskać klawisz „Dól”, tak długo, 

aż żądana jednostka zostanie wyświetlona. Wybór ten nie zostanie jednak zapamiętany przy ponownym 

uruchomieniu higrometru.

Trwała zmiana jednostek
Aby zmienić  jednostkę na stałe, należy w podmenu „SYSTEM SETTINGS” (w menu głównym 

wybrać opcję „System” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać „System units” i zatwierdzić klawiszem 

„Enter”. Za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” wybrać żądaną jednostkę i zatwierdzić klawiszem „Enter”. Od tej 

pory, po każdym włączeniu urządzenia, wybrana jednostka będzie prezentowana.

System jednostek
W zależności od używanego systemu jednostek, CMH-20 pracuje w oparciu o system jednostek 

bazujący na stopniach Celcjusza bądź stopniach Farenheita.

Ustawienia alarmów, wyjść analogowych będą odnosiły się do °C (i ich pochodnych) bądź °F (i 

ich pochodnych).

Aby wybrać system jednostek należy w  podmenu „SYSTEM SETTINGS” (w menu głównym 

wybrać opcję „System” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać „Temp. system” i zatwierdzić klawiszem 

„Enter”. Za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” wybrać właściwy system jednostek (°C lub °F) i zatwierdzić wybór 

klawiszem „Enter”.

Przywrócenie nastaw domyślnych

Aby przywrócić nastawy domyślne, należy w podmenu „SYSTEM SETTINGS”   wybrać 

„Defaults settings” i zatwierdzić klawiszem „Enter”. Na wyświetlaczy, na górze,  pojawi się „RESTORE 

DEFAULTS”. Jeśli jesteśmy pewni, że chcemy przywrócić nastawy domyślne (”YES”) należy klawiszem 

„Enter”. W przeciwnym wypadku należy nacisnąć klawisz „Esc” (”NO”).
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Data i czas systemowy

Miernik CMH-20 jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego. Czas systemowy jest 

niezbędny, na przykład, dla potrzeb wbudowanego rejestratora.Zegar jest podtrzymywany za pomocą 

baterii litowej, której czas życia wynosi około 5 lat. W celu wymiany baterii prosimy skontaktować się z 

producentem, firmą CZAKI Thermo-Product, lub autoryzowanym przedstawicielem.

Aby ustawić właściwy czas i datę należy przejść do podmenu „TIME & DATE” (w menu głównym 

wybrać opcję „Time & Date” i zatwierdzić klawiszem „Enter”), a następnie za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” 

wybierać pozycję do edycji (”Second”, „Minute”, Hour”, Day” Month” bądź „Year”) i zatwierdzić wybór 

klawiszem „Enter”. Wybrana wartość zacznie pulsować. Używając klawiszy „Góra”/„Dół” należy wybrać 

żądaną wartość parametru i zatwierdzić ją klawiszem „Enter”. Naciśnięcie klawisza „Esc” anuluje  zmiany. 

Kolejno postępować tak samo z pozostałymi pozycjami.

W trakcie edycji którejkolwiek z wartości, wartość „Second” nie jest odświeżana na wyświetlaczu.
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8. Rejestrator danych

Higrometr CMH-20 jest wyposażony w prosty rejestrator danych mogący zapamiętać do 256 

pomiarów. Zapis pomiaru może być wyzwolony: ręcznie przez użytkownika, przez któryś z alarmów, co 

określony czas.

Rejestracji podlega: wilgotność, temperatura, data, czas oraz tzw. identyfikator objektu*.

Rejestracja ręczna
Rejestracja ręczna jest możliwa z poziomu menu, komenda „Save now” (patrz następna strona) 

bądź też za pomocą klawisza skrótu: w trybie normalnym, naciśnięcie klawisza „Góra”. Następnie należy, 

za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół” wybrać tzw. identyfikator objektu (”Object Id”), który może przyjmować 

wartość od 1 do 255, i nacisnąć klawisz „Enter” (względnie „Esc” by zrezygnować z zapisu). Numer 

porządkowy zapisu zostanie automatycznie inkrementowany. Tego parametru nie można edytować. 

Użytkownik może tylko usunąć wszystkie zapisy (rekordy) z rejestratora. Wtedy też numer zapisu” zostanie 

ustawiony jako „1". Jest to zabezpieczenie przed nieautoryzowaną modyfikacją danych.

* Identyfikator objektu - wartość pozwalająca użytkownikowi ustalić czego dany zapis dotyczy. Może to 

być miejsce, rodzaj badania, partia badanego gazu lub cokolwiek innego.

Rys.12 Menu czasu i daty systemowej
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Rejestrator danych - funkcje

Dostęp do wszystkich funkcji rejestratora danych miernika CMH-20 uzyskuje się poprzez 

podmenu „DATA LOGGER” (w menu głównym wybrać opcję „Data Logger” i zatwierdzić klawiszem 

„Enter”), które jest pokazane poniżej.

Aby ustawić któryś z elementów należy wybrać (za pomocą klawiszy „Góra”/ „Dół”) żądany 

parametr (wskazuje go strzałka po lewej stronie) i nacisnąć klawisz „Enter”, wartość parametru zacznie 

pulsować (za wyjątkiem pozycji „Recorded data”, „Delete all records” oraz „Save now”). Używając klawiszy 

„Góra”/„Dół” należy wybrać żądaną wartość parametru i zatwierdzić ją klawiszem „Enter”. Naciśnięcie 

klawisza „Esc” anuluje  zmiany. 
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Recorded data - dostęp do zapisanych danych, używając klawiszy „Góra” / „Dół” można przegladać 

zapisane pozycje. „Przeglądarka” ta wyświetla wszystkie zarejestowane elementy, tj: 

„Number” (rekordu), identyfikator objektu (”Object Id”), datę i czas zapisu (”Date and 

Time”), wilgotność gazu „gas Humidity”, jego temperaturę (”gas Temperature”), a także 

stan alarmów (”xx”)

Save when Al1* - „Zapisz kiedy wystąpi Alarm 1" - zapis następuje z chwilą wystąpienia Alarmu 1 i jest 

powtarzany w zadanym interwale czasowym (w tym przykładzie co 2 godziny), tak 

długo, jak długo Alarm 1 trwa

Save when Al2 *- „Zapisz kiedy wystąpi Alarm 2" - zapis następuje z chwilą wystąpienia Alarmu 2 i jest 

powtarzany w zadanym interwale czasowym, tak długo, jak długo Alarm 2 trwa (w tym 

przykładzie funkcja wyłączona - „OFF”)

Record interval *-  „Interwał zapisów” - zapis następuje cyklicznie co zadany czas (w tym przykładzie, co 24 

godziny)

Mode - postępowanie po zapisaniu ostatniej pozycji w pamięci:

loop - „pętla” - dane są nadpisywane w pętli

stop - zapis zatrzymuje się

Delete all records - „Kasuj wszystkie dane” - wszystkie dane (po potwierdzeniu) są usuwane z pamięci

Save now - „Zapisz teraz” - bieżący pomiar jest zapisywany, należy użyć tej opcji w przypadku chęci 

zmiany identyfikatora objektu (patrz poprzednia strona).

*Możliwe wartości: OFF, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 6h, 12h oraz 24h.

*Identyfikator objektu nie ulega zmianie, Number (rekordu) jest inkrementowany automatycznie

Rys.13 Menu rejestratora danych.
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Data i czas systemowy

Miernik CMH-20 jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego. Czas systemowy jest 

niezbędny, na przykład, dla potrzeb wbudowanego rejestratora.Zegar jest podtrzymywany za pomocą 

baterii litowej, której czas życia wynosi około 5 lat. W celu wymiany baterii prosimy skontaktować się z 

producentem, firmą CZAKI Thermo-Product, lub autoryzowanym przedstawicielem.

Aby ustawić właściwy czas i datę należy przejść do podmenu „TIME & DATE” (w menu głównym 

wybrać opcję „Time & Date” i zatwierdzić klawiszem „Enter”), a następnie za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” 

wybierać pozycję do edycji (”Second”, „Minute”, Hour”, Day” Month” bądź „Year”) i zatwierdzić wybór 

klawiszem „Enter”. Wybrana wartość zacznie pulsować. Używając klawiszy „Góra”/„Dół” należy wybrać 

żądaną wartość parametru i zatwierdzić ją klawiszem „Enter”. Naciśnięcie klawisza „Esc” anuluje  zmiany. 

Kolejno postępować tak samo z pozostałymi pozycjami.

W trakcie edycji którejkolwiek z wartości, wartość „Second” nie jest odświeżana na wyświetlaczu.
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8. Rejestrator danych

Higrometr CMH-20 jest wyposażony w prosty rejestrator danych mogący zapamiętać do 256 

pomiarów. Zapis pomiaru może być wyzwolony: ręcznie przez użytkownika, przez któryś z alarmów, co 

określony czas.

Rejestracji podlega: wilgotność, temperatura, data, czas oraz tzw. identyfikator objektu*.

Rejestracja ręczna
Rejestracja ręczna jest możliwa z poziomu menu, komenda „Save now” (patrz następna strona) 

bądź też za pomocą klawisza skrótu: w trybie normalnym, naciśnięcie klawisza „Góra”. Następnie należy, 
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ustawiony jako „1". Jest to zabezpieczenie przed nieautoryzowaną modyfikacją danych.

* Identyfikator objektu - wartość pozwalająca użytkownikowi ustalić czego dany zapis dotyczy. Może to 

być miejsce, rodzaj badania, partia badanego gazu lub cokolwiek innego.
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9. Temperatura i ciśnienie gazu

W sytuacji, kiedy istnieje potrzeba określenia wilgotności względnej badanego gazu, niezbędna 

jest informacja o jego temperaturze. Pomiar temperatury winien być dokonany w miejscu w którym ma być 

określona wilgotność względna. W innym przypadku mogą powstać znaczące błędy.

Ponieważ informacja o temperaturze może być przydatna również w innych zastosowaniach, 

jest ona wyświetlana na wyświetlaczu w trybie normalnym. Informacja o temperaturze może być również 

wykorzystana do wysterowania alarmu czy wyjścia prądowego. Z tego tez powodu, temperatura, obok 

wilgotności jest rejestrowana w trakcie zapisu do pamięci rejestratora.

Podłączenie  czujnika temperatury
CMH-20 jest standardowo wyposażony w rezystancyjny, platynowy, czujnik temperatury typu 

PT-100. Czujnik ten, jest czujnikiem o wysokiej dokładności (klasa A) i uniwersalnej konstrukcji. Posiada 

przewód o długości 2 metrów.

Opcjonalnie czujnik temperatury może być wykonany według indywidualnych potrzeb przez 

producenta (firmę CZAKI Thermo-Product), co zagwarantuje najwyższą jakość i dokładność wskazań,  lub 

też we własnym zakresie. Czujnik jest podłączany w układzie czteroprzewodowym, zgodnie z poniższym 

rysunkiem. Układ czteroprzewodowy zapewnia największą dokładność pomiaru (przy czym nie ma 

znaczenia średnica, ani oporność przewodu). Gniazdo do przyłączenia czujnika to czterostykowe okrągłe, 

żeńskie gniazdo standardu M8. 

Ręczne wprowadzenie wartości temperatury

W sytuacji, kiedy wprowadzenie w przestrzeń pomiarową lub podłączenie czujnika temperatury 

jest niemożliwe bądź uciążliwe, a temperatura gazu jest znana, mozliwe jest ręczne wprowadzenie 

wartości temperatury. Możliwość ta, będzie szczególnie przydatna, kiedy zaistnieje potrzeba określenia 

wilgotności względnej dla konkretnej temperatury. Za każdym razem, kiedy czujnik temperatury zostanie 

odłączony, miernik CMH-20 jako temperaturę przyjmować będzie wartość uprzednio wprowadzoną 

(domyślnie jest to 22°C). 

Aby wprowadzić ręcznie wartość temperatury, należy w podmenu „MEASURING CONDITIONS”  

(w menu głównym wybrać opcję „Measuring Conditions” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać 

„Temperature” i zatwierdzić klawiszem „Enter”. Za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” (dłuższe przytrzymanie 

któregoś z tych klawiszy znacznie zwiększy prędkość inkrementacji / dekrementacji), ustawić żądaną 

wartość i zatwierdzić wybór klawiszem „Enter”.
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Rys.14  Układ styków złącza czujnika temperatury

10. Funkcje specjalne

Niektóre z parametrów są dostępne wyłącznie w tzw. trybie chronionym i są przeznaczone 

wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników. Aby aktywować tryb chroniony należy: wyłączyć 

urządzenie, następnie nacisnąć klawisz „Dół”, i trzymając go włączyć zasilanie, dopóki napis: 

„INITIALIZATION” jest wyświetlany. Od tej parametry chronione są dostępne, aż do czasu wyłączenia 

urządzenia.

Przesunięcie charakterystyki (funkcja dostępna wyłącznie dla  zaawansowanych)

Parametr ten pozwala na skorygowanie wyświetlanej wartości wilgotności. Przesunięcie różne 

od zera pozwalana wprowadzenie stałej różnicy między rzeczywistą wilgotnością, a tą wskazywaną przez 

miernik.  Aby przesunąć charakterystykę należy w podmenu „SPECIAL FEATURES” (w menu głównym 

wybrać opcję „Special Features” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać „Offset” i zatwierdzić klawiszem 

„Enter”. Klawiszami „Góra”/”Dół” ustawić żądaną wartość przesunięcia w zakresie od -10.0 do +10.0. 

Wartość potwierdzić klawiszem enter, rezygnację z edycji klawiszem Esc. Dwukrotnie nacisnąć klawisz Esc 

celem powrotu do trybu normalnego.

Wprowadzenie zmocnienia charakterystyki (funkcja dostępna wyłącznie dla zaawansowanych)

Parametr ten pozwala na skorygowanie wyświetlanej wartości wilgotności. Wprowadzenie 

wzmocnienia różnego od jedności pozwala na zgrubne przeliczenie wskazywanej wartości np. względem 

innego ciśnienia. Aby wprowadzić korektę wzmocnienia należy w podmenu „SPECIAL FEATURES” (w 

menu głównym wybrać opcję „Special Features” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać „Gain” i 

zatwierdzić klawiszem „Enter”. Klawiszami „Góra”/”Dół” ustawić żądaną wartość wzmocnienia w zakresie 

od -10.0 do +10.0. Wartość potwierdzić klawiszem enter, rezygnację z edycji klawiszem Esc. Dwukrotnie 

nacisnąć klawisz Esc celem powrotu do trybu normalnego.

Należy zwrócić uwagę, że oba powyższe parametry nie służą do kalibracji urządzenia. Są one 

jedynie pomocą przy pomiarach w ściśle określonych przypadkach i warunkach. Ponadto należy pamiętać, 

aby je wyzerować przed poddaniem miernika CMH-20 wzorcowaniu.
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Ciśnienie gazu

Aby określić wilgotność bezwzględną, wyrażoną w ilości cząsteczek wody na milion cząsteczek 

gazu (objętościowo), czyli ppmV, niezbędna jest znajomość ciśnienia badanego gazu. Ponieważ miernik 

CMH-20 nie ma możliwości podłączenia czujnika ciśnienia, wartość ciśnienia musi być wprowadzona 

ręcznie (domyślnie jest to ciśnienie atmosferyczne, wyrażone jako 1.00 bar). 

Aby wprowadzić ręcznie wartość ciśnienia, należy w podmenu „MEASURING CONDITIONS”  

(w menu głównym wybrać opcję „Measuring Conditions” i zatwierdzić klawiszem „Enter”) wybrać 

„Pressure” i zatwierdzić klawiszem „Enter”. Za pomocą klawiszy „Góra”/”Dół” (dłuższe przytrzymanie 

któregoś z tych klawiszy znacznie zwiększy prędkość inkrementacji / dekrementacji), ustawić żądaną 

wartość i zatwierdzić wybór klawiszem „Enter”, względnie zrezygnować naciskając klawisz „Esc”.
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Ciśnienie gazu

Aby określić wilgotność bezwzględną, wyrażoną w ilości cząsteczek wody na milion cząsteczek 

gazu (objętościowo), czyli ppmV, niezbędna jest znajomość ciśnienia badanego gazu. Ponieważ miernik 

CMH-20 nie ma możliwości podłączenia czujnika ciśnienia, wartość ciśnienia musi być wprowadzona 
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któregoś z tych klawiszy znacznie zwiększy prędkość inkrementacji / dekrementacji), ustawić żądaną 

wartość i zatwierdzić wybór klawiszem „Enter”, względnie zrezygnować naciskając klawisz „Esc”.
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11.Podłączenie do komputera
Podłączenie miernika CMH-20 z komputerem pozwala na: zarządzanie miernikiem z poziomu 

komputera, pomiary on-line, przesyłanie zgromadzonych w pamięci rejestratora danych oraz na 

aktualizację oprogramowania (ang. firmware) miernika.

Miernik CMH-20 ma możliwość komunikacji z komputerem przy pomocy interfejsu szeregowego 

w standardzie RS-232 (opcjonalnie RS-485) oraz USB. Interfejs USB ma wyższy priorytet niż RS-232. Po 

podłączeniu zasilanego przewodu USB, RS-232 jest automatycznie rozłączany.

Wraz z urządzeniem dostarczany jest zarówno przewód RS-232 ze złączem DB9, jak i przewód 

USB. Wybór standardu połączenia należy do użytkownika. Jednak, w praktyce, z uwagi na zdecydowanie 

większą pewność transmisji, o ile jest taka możliwość, zaleca się korzystanie z interfejsu RS-232.

 Podłączenie w standardzie RS-232. 

Poniżej przedstawiono schemat podłączenia w standardzie RS-232, ponieważ podłączenie 

takie jest jednoznaczne, jedyne o czym należy pamiętać, to to, że wejście Rx rejestratora łączymy z 

wyjściem Tx komputera, a wejście Rx komputera z wyjściem Tx rejestratora (zawsze na zmianę).

Z uwagi na dużą prędkość transmisji pomiędzy higrometrem a komputerem, wynoszącą ponad 

115 kbit/s, interfejs RS-232 należy stosować na niewielkie odległości. W praktyce odległość pomiędzy 

rejestratorem a komputerem może nie przekraczać kilkunastu metrów. Maksymalna odległość na jakiej 

komunikacja będzie działać prawidłowo będzie zależała od rodzaju użytego kabla połączeniowego oraz od 

wielkości zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. 

Podłączenie za pomocą USB.
W sytuacji, kiedy komputer nie jest wyposażony w złącze RS-232 (co często ma miejsce w 

dzisiejszych komputerach przenośnych) można higrometr CMH-20 podłączyć za pomocą USB. 

Aby skorzystać z interfejsu USB, należy uprzednio zainstalować odpowiednie sterowniki na 

komputerze. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych Sterowniki powinny 

zainstalować się automatycznie. W przypadku starszych wersji, sterowniki należy pobrać ze strony 

producenta: , zakładka „Wsparcie techniczne”. Po zainstalowaniu sterowników, i podłączeniu 

higrometru, na komputerze winien się pojawić wirtualny port szeregowy.

Gniazdo USB miernika CMH-20 jest galwanicznie izolowane od reszty urządzenia.

Podłączenie w standardzie RS-485.
Natomiast w przypadku RS-485 nie można zdefiniować schematu, ponieważ będzie on różny 

dla różnych producentów kart stosowanych w komputerze. Właściwa dokumentacja powinna być 

dołączona wraz z kartą przez jej producenta. Należy jedynie pamiętać aby łączyć w zależności od 

oznaczeń “D+” z “D+”, “D-” z “D-” lub “A” z “A”, “B” z “B” oraz “GND”, o ile występuje,  z masą komputera .

www.czaki.pl

Rys. 15 Sposób podłączenia CMH-30 do komputera 
za pomocą interfejsu RS-232.
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12. Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Wskazania są zdecydowanie 
zawyżone

Brudne lustro

Wskazania są cyklicznie 
niestabilne

Wykonać procedurę czyszczenia 
lustra

Odstęp czasowy pomiędzy
czyszczeniem automatycznym
jest zbyt długi

Zmniejszyć interwał czasowy
pomiędzy czyszczeniami
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13. Oprogramowanie

 Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie użytkowe dostępne jest do pobrania na stronie  w zakładce 

„Wsparcie techniczne”. Nie wymaga ono instalacji, wystarczy zapisać ściągnięty plik rozpakować do 

wybranej lokalizacji na dysku twardym. Aplikacja została zaprojektowana do pracy pod kontrolą systemu 

operacyjnego Windows. Komunikuje się z Higrometrem CMH-20 przy wykorzystaniu łącza szeregowego.

Charakterystyka aplikacji
Aplikacja CMH20 Higrometr powala na łatwą i szybka konfigurację niemal wszystkich opcji 

urządzenia CMH20, a jednocześnie umożliwia śledzenie mierzonej wilgotności i temperatury bezpośrednio 

na ekranie komputera. Aplikacja składa się z trzech kart (zakładek): Wykres, Ustawienia oraz Higrometr. 

Jej główne cechy to:

- jednoczesne wyświetlanie wilgotności bezwzględnej jak i względnej ( °Cdp oraz %rh)  gazu

- wyświetlanie temperatury badanego gazu

- graficzne zobrazowanie przebiegu wilgotności bezwzględnej i temperatury gazu

- łączność z CMH20 za pomocą portu szeregowego

- zapis danych pomiarowych na dysku komputera

- odczyt zapisanych uprzednio pomiarów wilgotności bezwzględnej  i ich prezentacja na wykresie

- łatwość importu zapisanych danych przez popularne programy (np. Excel)

Zakładka “Higrometr”
Zakładka składa się z dwóch zasadniczych części: okien wyświetlanych wartości ( wilgotności i 

temperatury)  oraz przycisków sterujących: “Połącz” i “Wczytaj wykres”.

Po naciśnięciu “Połącz” program przeprowadza procedurę wyszukiwania urządzenia i nie ma tutaj 

znaczenia czy jest ono podłączone bezpośrednio do portu szeregowego czy został zastosowany konwerter 

USB. Procedura poszukiwania, jeżeli urządzenia nie am lub jest błędnie podłączone moze zająć nawet 

kilkanaście sekund. Natomiast po pomyślnym odnalezieniu urządzenia pojawia się komunikat z informacją 

jakie urządzeni zostało znalezione:

www.czaki.pl

Jeżeli urządzenie jest podłączone prawidłowo przy 

użyciu interfejsu USB, a mimo to nie zostaje odnalezione, to 

prawdopodobną przyczyną może być stworzenie przez konwerter 

USB<->RS wirtualnego portu szeregowego bez właściwych 

sterowników.

Za pomocą “Wczytaj wykres” można odczytać zapisane uprzednio dane, które zostaną 

przedstawione w postaci graficznej na wykresie (zakładka “Wykres”).

Wartości zmierzone przez higrometr CMH-20 są odczytywane z urządzenia co około jedną 

sekundę i tak też zapisywane w pliku. Plik ten, jrt1.txt, jest plikiem tekstowym, umieszczonym w katalogu, w 

którym znajduje się aplikacja. Aby zachować zgromadzone dane pomiarowe, należy, po zamknięciu aplikacji 

zmienić jego nazwę, lub przenieść do innego katalogu.

Przykładowy widok zakładki “Higrometr” jest przedstawiony na następnej stronie.

Rys.16 Komunikat o odnalezieniu
urządzenia

Rys.17 Zakładka “Higrometr”

 Zakładka “Ustawienia”
Zakładka ta umożliwia zdalną konfigurację higrometru CMH-20. Jest ona znacznie łatwiejsza i 

szybsza i mniej skomplikowana niż konfiguracja z panelu urządzenia. Poszczególne pola odpowiadają 

funkcjom opisanym w poprzednich rozdziałach.

Sama edycja (zmiana) zawartości danego okna nie skutkuje zmianą ustawień w urządzeniu. Aby 

wprowadzone zmiany zostały zastosowane  w urządzeniu należy nacisnąć klawisz “Zapisz ustawienia”. 

Zaraz po uruchomieniu aplikacji wartości nastaw są wczytywane z miernika CMH-20. Jeśli w 

międzyczasie nastąpiła zmiana ustawień z panelu urządzenia, należy nacisnąć klawisz “Odczytaj 

ustawienia” aby wartości prezentowane w poszczególnych polach edycyjnych odpowiadały rzeczywistości.

 

 Zakładka “Wykres”
Zakładka ta umożliwia graficzne zobrazowanie przebiegu wilgotności bezwzględnej 

(temperatury punktu rosy, kolor czerwony) oraz temperatury (kolor niebieski) w czasie. W trakcie połączenia 

z miernikiem CMH-20 wykres jest automatycznie skalowany.

Ponadto istnieje możliwość powiększenia fragmentu wykresu. W tym celu należy najechać 

kursorem myszki na interesujący obszar, nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i ruchem w prawo dół 

zaznaczyć wybrany fragment. Chcąc przywrócić cały obszar trzeba wykonać podobny ruch, ale w lewo 

górę, równiez trzymając lewy klawisz myszy. Jest to szczególnie przydatne do późniejszej analizy 

zapisanych wcześniej pomiarów.
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Rys.19 Zakładka “Higrometr”

Rys.18 Zakładka “Ustawienia”

27

Rys.20 Zakładka “Rejestrator”

 Zakładka “Rejestrator”

Zakładka ta pozawala na oglądanie pojedynczych rekordów zapisanych w pamięci wewnętrznej 

miernika CMH-20, a także na zapisanie wszystkich danych w pliku tekstowym na komputerze.

Aby wyświetlić zapisane dane, należy w oknie „Wprowadź numer rekordu” wpisać żądany numer 

(z zakresy 0 .. 255)  i nacisnąć przycisk „Wczytaj dane”. 

Aby wyeksportować  wszystkie dane zapisane w pamięci higrometru CMH-20 do pliku 

tekstowego należy nacisnąć przycisk „Zapisz dane w pliku”. Umożliwia to w łatwy sposób dalszą obróbkę 

tych danych w popularnych programach, jak na przykład MS Excel.
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Rys.21 Okno aplikacji ładującej.

14. Aktualizacja oprogramowania

Miernik CMH-20 posiada możliwość uaktualnienia wewnętrznego oprogramowania (ang. 

firmware upgrade). Producent cały czas udoskonala swoje wyroby, poprawia błędy zgłoszone przez 

użytkowników, zwiększa ich funkcjonalność, a także implementuje nowe funkcje i poszerza możliwości. 

Najnowsza wersja oprogramowania dostępna jest na stronie internetowej producenta www.czaki.pl w 

zakładce “WSPARCIE TECHNICZNE” i dalej “Oprogramowanie”. 

To jaką aktualnie wersję oprogramowania miernik posiada można odczytać podczas każdego 

uruchomienia. Informacja ta pojawia się na wyświetlaczu w czasie inicjalizacji Można też ją odczytać, 

naciskając klawisz „Esc” w trybie normalnym Informacja o wersji miernika CMH-20 składa się z dwóch 

członów, cyfra przed kropką reprezentuje wersję sprzętu, natomiast po kropce tylko oprogramowania. 

Dlatego też, przykładowo, dla miernika w wersji 8.05 należy korzystać wyłącznie z aktualizacji oznaczonych 

jako 8xx, gdzie xx oznacza wesję oprogramowania przeznaczoną dla mierników serii 8. 

Procedura aktualizacji
Proces aktualizowania oprogramowania urządzenia zawsze obarczony jest pewnym ryzykiem 

niepowodzenia. Zaleca się aby aktualizację przeprowadzić dopiero wówczas kiedy poprawione przez 

producenta błędy i zmiany w funkcjonalności urządzenia istotnie wpływają na jakość korzystania z miernika.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia należy:

1. W pierwszej kolejności pobrać ze strony producenta stosowną aplikację: CMH20_updater(xxx), gdzie xxx 

oznacza wersję oprogramowania. Przykład: plik o nazwie “CMH10_updater(915).exe” oznacza, iż jest 

on przeznaczony dla mierników serii dziewiątej i zawiera aktualizację w wersji piętnastej. Aplikacja ta 

składa się tylko z jednego okna i dwóch przycisków: “Connect” i “GO!”. 

2.  Aplikację skopiować na dysk twardy komputera. 

3. Podłączyć miernik CMH-20 do komputera za pomocą łącza szeregowego lub USB i sprawdzić 

poprawność komunikacji, na przykład, poprzez uruchomienie aplikacji pomiarowej opisanej w 

poprzednim rozdziale. 

4.  Wprowadzić miernik CMH-20 w specjalny tryb aktualizacji. W tym celu trzeba wyłączyć urządzenie z 

sieci, nacisnąć przycisk ‘Enter” i trzymając go włączyć zasilanie miernika. Wyświetlacz powinien sie tylko 

podświetlić, bez wyświetlania jakiejkolwiek treści.

5. Uruchomić pobraną uprzednio aplikację CMH_updater(xxx), która wygląda następująco:

. 

. 

Nazwa aplikacji
Wersja aplikacji

Wersja zawieranego
oprogramowania 
dla miernika CMH-20

Przycisk połączenia

Przycisk ładowania
oprogramowania
do miernika CMH-20
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6. Zestawić połączenie z miernikiem, w tym celu nacisnąć przycisk “Connect”. Jeśli urządzenie zostanie 

prawidłowo zidentyfikowane pojawi się komunikat:

7. Potwierdzić klawiszem “OK” . 

8. Załadować nowe oprogramowanie do miernika CMH-20, w tym celu nacisnąć przycisk “Go!” uruchomi to  

procedurę ładowania nowego oprogramowania do urządzenia. Jej postęp zobrazowany jest liniowym 

wskaźnikiem. Bardzo istotną rzeczą jest, aby w trakcie ładowania nowego oprogramowania nie 

wykonywać żadnych innych prac na komputerze, ani tym bardziej nie przerywać tegoż procesu.

9. Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji w oknie aplikacji ładującej pojawi się komunikat  “Firmware OK”.

W sytuacji niepowodzenia wyświetli się komunikat: “Error!”. Możliwe też, że na wyświetlaczu 

miernika CMH-20 pojawią się dziwne znaki i nie będzie on funkcjonował. W takim wypadku należy całą 

procedurę przeprowadzić od kroku 4 do 9 ponownie, czyli ponowić próbę aktualizacji. Jeśli jednak mimo 

kilkukrotnych prób problem ciągle istnieje, należy spróbować wykonać aktualizację przy pomocy innego 

komputera.

10. Zamknąć aplikację

11. Wyłączyć z zasilania i następnie włączyć ponownie miernik CMH-20.
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Zawartość opakowania:

1. Miernik CMH-20 - urządzenie

2. Głowica pomiarowa HS-03

3. Przewód przyłączeniowy głowica - miernik

4. Czujnik PT100, 4-przewodowy, ze złaczem M8 (2metry)

5. Przewód RS-232 (2 metry)

6. Przewód USB A-B (1.8 metra)

7.Przewód zasilający

8. Wtyk złącza alarmów

9. Instrukcja obsługi z kartką gwarancyjną
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Dane techniczne

Ogólne

Zakres pomiarowy -30°C ...+60°C  punktu rosy

Błąd pomiaru temperatury punku rosy 0,2°C 

Bład pomiaru temperatury gazu 0,1°C
-3Jednostki pomiarowe °Cdp, °Fdp, %Rh, gm ,ppmV,°C,°F, T-Tdp

Zasilanie standardowe 85 - 264 VAC / 47 - 440Hz, 15VA

Zasilanie niskonapięciowe, opcjonalne 10-22 VDC, 15W

Czujnik punktu rosy (głowica pomiarowa) typ HS-01

Filtr spiek ze stali kwasoodpornej

Lustro miedziane, pokryte złotem

Czujnik temperatury lustra PT100, 1/3 DIN, 4 - przewodowy

Maksymalny przepływ gazu 10 m/s

Maksymalne ciśnienie robocze 0,1 Mpa

Przyłącze procesowe M36 x 1,5

Standardowa dlugość kabla 3, 5, 7 m

Wymiary  51 x 52 x 177  mm

Waga 0,52 kg

Stopień ochrony IP65

Czujnik temperatury otoczenia PT100, 1/3 DIN, 4 - przewodowy

Miernik

Rozdzielczość 0,1 dla °Cdp, °Fdp, %Rh,°C,°F, T-Tdp,
-3autoskalowanie dla ppmV i gm

Wyjścia analogowe dwa kanały 4-20 mA lub 0-20 mA

alarmowe dwa kanały, styki przełączne, 5 A, 250 VAC / 24 VDC

Interfejs RS-232 (RS-485), USB

Temperatura pracy +5°C ... +35°C

Wymiary (szer x wys x gł) 269 x 86 x 200 mm 

Waga 1,2 kg

Materiał obudowy aluminium

Stopień ochrony IP30

±

±
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Karta gwarancyjna     CMH-20      

Numer fabryczny miernika

Numer fabryczny głowicy

Kontrola techniczna

Kontrola techniczna

Data sprzedaży Punkt sprzedaży

Warunki gwarancji
     
A. Zgłaszanie reklamacji

1. Reklamacje należy zgłosić na piśmie (np. telefaksem).

2. CZAKI THERMO–PRODUCT w trybie natychmiastowym odpowie na pismo reklamacyjne, 

określając formę załatwienia  reklamacji: dostawa w zamian sprawnego urządzenia, przyjazd 

serwisanta lub przesyłka niesprawnego urządzenia do punktu napraw.

B. Warunki gwarancji

1. CZAKI THERMO–PRODUCT zapewnia serwis gwarancyjny produkowanego sprzętu bez 

względu na miejsce zakupu.

2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

3. Wady i uszkodzenia sprzętu niezawinione przez użytkownika, ujawnione w okresie gwarancji 

będą bezpłatnie usuwane w   terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu gotówki w przypadku:

   - jeżeli w okresie gwarancji ilość napraw sprzętu przekroczy liczbę 3, a w sprzęcie nadal 

występują wady uniemożliwiające  prawidłową eksploatację,

   - jeżeli punkt napraw nie dokona naprawy w ciągu 21 dni lub wystawi oświadczenie o braku 

możliwości dokonania naprawy.

6. Pojęcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje:

   - mechanicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,

   - uszkodzeń i wad wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z zaleceniami 

użytkowania, przechowywania i   konserwacji, samowolnych napraw i przeróbek 

konstrukcyjnych.

7. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.


