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ClimMate-set aw 
Kannettava aktiivisen vesipitoisuudenmittari, aW-mittauksiin 
irtotuotteista, suurella purkkianturilla. 

Tämä edullinen aw-mittauslaite on tarkoitettu käytettäväksi kentällä. 
Se on paristokäyttöinen ja sen suuri purkkianturi soveltuu alustavaan 
irtotavaran veden aktiivisuuden mittaamiseen. 

Sen tarkkuus voidaan tarkistaa milloin tahansa käyttämällä 
uudelleenkäytettäviä SAL-SC kalibrointistandardeja.    

Clim Mate-set aw toimitukseen kuuluu kaikki tarvittavat varusteet. 

 

 

ClimMate-Set aw 
Kannettava, monipuolinen ja luotettava, irtotavaralle 
ClimMate on monipuolinen kannettava mittalaite, havaitsemaan ja tallentamaan useita eri 
parametreja, kuten veden aktiivisuuden, suhteellisen kosteuden, lämpötilan, absoluuttisen 
paineen ja muita laskettuja parametreja. 
Käyttäjä saa täydellisen ratkaisun, joka perustuu ainutlaatuiseen tarkkaan tunnistus-tekniikkaan. 
Huipputason toiminta ja iso LCD kosketusnäyttö, helppokäyttöinen ja intuitiivinen 
valikkorakenne sekä tietojen tallennuskapasiteetti jopa 2 miljoonaa data-pistettä. ClimMate 
voidaan liittää tietokoneeseen datan lataamiseen, visualisointiin tai siirtämiseen mukana 
toimitetulla SmartGraph III-ohjelmistolla. Laitteen virtalähteenä toimii 4 kpl AA-alkaliparistoja. 
ClimMate-set aw on suunniteltu paikan päällä tapahtuvaan veden aktiivisuuden mittaukseen 
kaikille näytteille, ilman haihtuvia aineita. Nämä voivat olla irtotuotteita, esimerkiksi pussissa tai 
suuria näytteitä näytekupin sisällä mitattuna. Laite on helppokäyttöinen ja se toimitetaan 
täydellisenä pakettina, mukaan lukien uudelleen käytettävät kosteuden kalibrointistandardit 
todentamiseen ja kalibrointiin. 
 
Tärkeää tietoa 
Koska tässä laitteessa ei ole aw-tasapainon havainnointia, sitä suositellaan vain sovelluksille, 
joissa veden aktiivisuuden likimääräiset arvot ovat riittävät. 
 
Tyypilliset näytteet: 
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Tekniset tiedot 
 Veden aktiivisuus Lämpötila 
Mittausperiaate Resistiivinen elektrolyytti NTC 
Mittausalueet 0.03 … 1.00 aw  0… 50 °C  
Viritysalue 0.11 … 0.90 aw 
Virityspisteet (%RH) Mahdollista vain nSoft-CAL ohjelmalla, 11, 33, 53, 75 ja 90% 
Resoluutio 0.01 aw  0.1 °C  
Tarkkuus ±0.02 aw (kalibrointialueella)  ±0.15 °C 
Tarkkuus ±0.01 aw  (viritysalueella*) ±0.1 °C 
Toistettavuus ±0.01 aw  (kalibrointialueella*)  
* niin kauan kuin lämpötila pysyy samana. 
 
Mittalaitteen tiedot 
Anturi  : nSens-HT-ENS sis. tallennetut kalibrointiarvot 
   (11, 33, 53, 75, 90 % RH) 
   mitat pituus 170mm x Ø 13mm 
Absoluuttinen paineanturi : Integroitu. Mittausalue 800 ... 1'100mbar 
Virtalähde : 4 x 1.5V alkaliparistot tai 5 VDC virtalähde  
Näyttö : TFT, 340x320px 
Kotelo : Muovi 
Kommunikointi : USB 
Mittauskammion  : Tilavuus 480 ml 
Näytekupin koko : Ø 80 mm x korkeus 95 mm 
Mittalaitteen mitat : 170 x 62 x 34  
Paino : 0.2 kg 
Tiiveysluokka : IP54 
Laukun mitat : 510 x 430 x 150 mm 
Paino : 3.5 kg 
 
SAL-SC Kosteusstandardit: 
Instrumentin tarkistamiseen ja kalibrointiin on saatavana erilaisia uudelleenkäytettäviä 
kosteusvakioita. 
 
Toimitukseen sisältyy: 
• Monitoimilaite ClimMate  
• nSens-HT-ENS-anturi, sis. nlink-UMB-sovitin 
• Purkkianturi irtotuotteille 
• USB-kaapeli, pituus 1,8 m 
• nSens jatkokaapeli, pituus 2m 
• 4 kpl alkaliparistoa LR6 AA, 1,5V 
• Kosteusstandardit SAL-SC 33% & 75% RH 
• Adapteri SAL-SC nSens-anturille 
• Tehtaan kalibrointitodistus 
• Käyttöohje 
• SmartGraph III -ohjelmisto CD-levyllä 
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Lisätarvikkeet 
nSoft-CAL kalibrointipakkaus 
  

Tietokoneohjelma nSens-anturin tarkastukseen ja kalibrointiin. 
Yhteensopiva Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7 ja 8. 
Sisältää: 

− nSoft-CAL ohjelma ja PDF käyttöohje CD-levyllä 
− nlink-USB liitäntäkaapeli nSens anturille, pituus 1.8m 

 

Kosteusstandardit SAL-SC  
Uudelleenkäytettävät kosteusstandardit perustuvat kyllästettyyn suolaliuokseen, muovipullossa, 
kosteutta läpäisevällä kalvolla. Jokainen kosteusstandardi toimitetaan hyvin suljetussa 
putkilossa. Anturi tarkastukset ovat saatavissa seuraaville arvoille (25 °C:ssa):  

11.3 % rh 32.8 % rh 52.9 % rh  
57.6 % rh 75.3 % rh 84.3 % rh  
90.1 % rh 
 

Katso laitteen käyttöohjeesta, mitkä pisteet voidaan kalibroida. Muita 
SAL-SC:tä voidaan käyttää laitteen tarkastamiseen 

 

USB virtalähde 
Virtalähde USB liitännällä. Tämän toimiessa virtalähteenä, sisäiset AA paristot toimivat vain 
varavirtana sähkökatkon sattuessa. 

− Mitat: 55 x 25 x 80mm, paino 50 g 
− Sisääntulo: 100... 260V AC 50 / 60Hz  
− Ulostulo: + 5V DC USB 
− 1200mA / 6W 
− Kotelo / suoja: ABS muovi / IP40 
− 2 m: n USB-kaapeli sisältyy ClimMate-set toimitukseen 

Huomautus: sisäisiä alkaliparistoja ei voi ladata. 

Varaosat 
SAL-SC sovitin nSens anturille 

− nSens anturin muovinen sovitin kosteusstandardeille. 
− Kumitiivisteellä 
− Mitat: ulkohalkaisija 30 mm, sisähalkaisija 13 mm 
− Paino: 5g 
− Materiaali: kestomuovihartsia  
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nCap-PS suodatin/suojus 

− Suodattimen sisäosa hopeaoksidipäällysteinen 
− Toimii anturin mekaanisena sekä pölysuojana 
− Lisäksi kemiallinen anturin suojaus. Hiukkaskoon ollessa <10 μm. 
− Mitat: Ø 12.6mm x pituus 36.1mm 
− Kotelon materiaali: Musta PVDF 

 
 

nSens-HT-ENS anturi 
− Digitaalinen kosteus- ja lämpötila-anturi, jossa elektrolyyttinen kosteus ja 

NTC-lämpötila-anturi. Varustettu nCap-PS -suojalla. 
− Kalibrointipisteet tallennetaan suoraan anturiin. Tarkastus ja kalibrointi 

suoritetaan erikseen saatavalla nSoft-CAL-kalibrointiohjelmistolla. 
− Anturi on helposti vaihdettavissa 
− Mitat: 101 mm x Ø 13mm  
− Viestintä: digitaalinen bus-järjestelmä 
− Toimitetaan tehtaan 5-kosteuspiteen kalibrointitodistuksella 

 
 

Purkkianturi 
 

− Irtotavaralle, kuten jyvät, rakeet, jauheet jne. 
− Sisältää kannen, jossa on liitäntä nSens-HT-ENS anturille 
− Purkin mitat: Ø 80 mm, korkeus 95mm 
− Materiaali: Polypropyleeni 

 
 
 
 

 


