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Szybkie odczyty

Wymienne sondy

Pięć modeli do wyboru

Zgodny z normami ISO

Funkcjonalność

Wygoda pracy

Miernik posiada obudowę odporną na kwasy, rozpuszczalniki, wodę
i kurz. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i odporności na działanie 
warunków atmosferycznych doskonale sprawdza się w pracy w terenie.

PosiTector® DPM – przyrząd do pomiaru wilgotności względnej 
powietrza,  temperatury podłoża i otoczenia, punktu rosy oraz różnicy 
temperatur pomiędzy podłożem, a punktem rosy. Wszystkie parametry są 
wyświetlane jednocześnie z podaniem tendencji różnicy temperatur. 
Możliwość interpretacji graficznej wyników. Miernik wykonuje szybkie 
pomiary dużych powierzchni - do 50 odczytów na minutę. Posiada 
czytelny, odporny na uderzenia kolorowy wyświetlacz dotykowy o 
przekątnej i proste menu. Dzięki portowi USB można podłączyć 
urządzenie do komputera w celu eksportu danych. Podobnie jak 
pozostałe modele mierników serii PosiTector®, model DPM oferuje 
dostęp i zarządzanie zapisanymi pomiarami poprzez internetową 
aplikację Positector.net.

Funkcja autologowania wszystkich 5 parametrów w odstępach czasu ustawionych przez użytkownika;

Port USB do szybkiego i prostego podłączenia miernika do komputera i zasilania ciągłego; 

Odczyty przechowywane w mierniku można zgrać do komputera za pomocą kabla USB;

Aktualizacja oprogramowania miernika za pośrednictwem Internetu;

Każdy pomiar przechowywany jest z datą i godziną;

Możliwość podłączenia do strony PosiTector.net;

Obudowa odporna na kwasy, rozpuszczalniki, wodę i kurz 
- odporny na warunki atmosferyczne;

Wytrzymała konstrukcja - idealny do zastosowań w terenie;

Amortyzujące gumowe etui ochronne z klipsem na pasek;

A) Ręczny czujnik temperatury powierzchni do sprawdzania twardych powierzchni;

B) Sampoprzylepna sonda temperatury powierzchni - przykleja się do materiałów 
stałych w tym aluminium, drewno, beton itp. idealna do bezobslugowego pomiaru;

C) Sonda do badania temperatury cieczy;

D) DPMA - sonda zintegrowana z czujnikiem prędkości wiatru;

E) DPMD - sonda na przewodzie 1/2" NPT do zbiorników i rur;

Dostępne sondy na przewodzie i zintegrowane

RH - Wilgotność względna
Ta - Temperatura powietrza
Ts - Temperatura powierzchni
Td - Punkt rosy
Ts-Td - Temperatura powierzchni minus punkt rosy
Tw - Temperatura mokrego termometru (tylko w modelu Advanced)

Badane parametry

Możliwość ciągłego monitorowania 
warunków klimatycznych na danym 
stanowisku.
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Zestawienie sond DPM

Opis sondy

Sonda zintegrowana z 

czujnikiem temp. 

powierzchni

Sonda zintegrowana z 

czujnikiem temp. 

powierzchni IR

Sonda na przewodzie 

z czujnikiem temp. 

typu K

Sonda zintegrowana z 

anemometrem

Sonda na przewodzie 

z czujnikiem NPT 1/2"

Mierzone 

parametry
DPM DPMIR DPMS DPMA DPMD

Ts

Ta

Tw*

RH

Td

Ts-Td

Prędkość 

wiatru

Badane parametry

RH - Wilgotność względna
Ta - Temperatura powietrza
Ts - Temperatura powierzchni
Td - Punkt rosy
Ts-Td - Temperatura powierzchni minus punkt rosy
Tw - Temperatura mokrego termometru 
*(tylko modele Advanced)
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