
MIERNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY GAZÓW

typ EMW-200

Na ¿yczenie bezp³atne Œwiadectwo jakoœci lub odp³atne Œwiadectwo wzorcowania dla wilgotnoœci i dowolnych temperatur z oznaczonymi odchy³kami

CZAKI THERMO-PRODUCT tel. +48 22 7202302
05-090 Raszyn-Rybie, ul. 19 Kwietnia 58 fax. +48 22 7202305
www.czaki.pl e-mail czaki@czaki.pl

zakres pomiarowy 0 ... 100 %RH 
-40°C ... 120°C

-3wilgotnoœæ w  jednostkach: %RH, °Cdp, gm  oraz ppm

zasilanie 230V AC lub 10...30 V DC

dwa wyjœcia alarmowe

miernik do zabudowy tablicowej 48 x 96 mm

EMW-200 jest mikroprocesorowym miernikam wilgotnoœci i temperatury gazów, przeznaczonym do zabudowania w tablicê lub pulpit 
sterowniczy. Wspó³pracuje z pó³przewodnikowymi czujnikami wilgotnoœci i temperatury typ TP-951DW, TP-992DW i innymi oferowanymi 
przez firmê Czaki. W zale¿noœci od potrzeb miernik wyœwietla wartoœæ wilgotnoœci w jednostkach wzglêdnych (%RH), b¹dŸ bezwzglêdnych: 
temperaturze punktu rosy (°Cdp), masie w objêtoœci gazu (gm ) i  iloœci cz¹stek w gazie (ppm). Miernik posiada dwa niezale¿ne wyjœcia 
przekaŸnikowe, za pomoc¹ których mo¿na realizowaæ funkcje alarmowe lub proste funkcje regulacyjne.
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DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru temperatury -40°C...120°C
B³¹d pomiaru temperatury

  
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury 0,1°C

Zakres pomiaru wilgotnoœci 0...100 %RH
B³¹d pomiaru wilgotnoœci
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WskaŸnik wyniku pomiaru 4 cyfry 13 mm, niebieski lub zielony (wilgotnoœæ) 
4 cyfry 13 mm, czerwony (temperatura)

Zasilanie standardowe 230 V AC, 3VA
Zasilanie opcjonalne 10...30 V DC, 300 mW (wersja LV)
Wyjœcia alarmowe zwierny styk przekaŸnika, 5 A, 250 V AC / 30 V DC
Temperatura pracy T (temperatura otoczenia) -25°C ... + 45°CO 

Stopieñ ochrony obudowy (od czo³a / czêœæ zatablicowa) IP61 / IP20
Wymiary okna do zabudowy (wys. x szer.) 45 x 91 mm
Wymiary (wys. x szer. x g³.) / ciê¿ar 48 x 96 x 80 mm / ok. 260 g 

± 0,4°C (5°C...40°C); ± 1,5°C (-40°C...5°C) i (40°C...85°C); 
± 2°C (85°C...120°C)

± 2%RH (10...90%); ± 4%RH (0...10%) i (90...100%)
Rozdzielczoœæ pomiaru wilgotnoœci 0,1%RH; 0,1°Cdp; 0,1/1/10gm ; 10/100/1000ppm

SPOSÓB ZAMAWIANIA (1) (2) (3)

EMW-200Kod zamówienia:

(1) Napiêcie zasilania, je¿eli inne ni¿ 230 V AC LV
(2) D³ugoœæ przewodu czujnika (w metrach)
(3) Typ czujnika temperatury i wilgotnoœci

EMW-200-2-TP-951DW oznacza miernik temperatury wspó³pracuj¹cy z naœciennym czujnikiem 
temperatury i wilgotnoœci, zasilany pr¹dem przemiennym o napiêciu 230V

Przyk³ad zamawiania:
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