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Měření teploty a relativní vlhkosti

Digitální Termohygrometr 
řady 

TH-3000

Modely

Termohygrometry řady TH-3000 jsou universální, přenosné přístroje určené 
pro měření (případně i záznam) prostorové teploty a relativní vlhkosti vzduchu 
s možností přímého zobrazení vypočtené teploty rosného bodu. 
Na přehledném podsvíceném dvouřádkovém LCD displeji jsou současně 
indikovány dvě měřené hodnoty např. teplota a vlhkost. 

Vlastnosti a funkce
 Přehledný podsvícený LCD displej 
 Jednoduchá obsluha
 Nastavitelné alarmy
 Přenos dat do PC pomocí USB kabelu
 Funkce Max., Min, Hold
 Teplota rosného bodu

Základní model z řady je typ TH-3120, který má měřicí senzory teploty a relativní 
vlhkosti pevně spojeny s přístrojem. Přístroj porovnává měřené hodnoty teploty, 
vlhkosti i rosného bodu se dvěma nastavitelnými hranicemi pro každou veličinu 
a jejich překročení signalizuje blikáním příslušné hodnoty na displeji a vypínatelným 
dostatečně hlasitým akustickým signálem. Dále je vybaven jednoúrovňovou 
pamětí Hold pro uchování naměřených hodnot, které lze stejně jako minimální 
a maximální hodnotu každé veličiny kdykoliv vyvolat na displeji.
  
Typ TH-3121 má měřicí senzory umístěny v externí sondě o průměru 18 mm
a délky 135 mm, která je spojena s přístrojem kabelem délky 1 m (za příplatek 
je možná i délka 2 nebo 4 m). Ostatní funkce jsou stejné jako u modelu TH-3120. 
 
Typ TH-3631 je v podstatě stejný jako model TH-3120. Navíc lze ovšem 
k tomuto modelu připojit externí teplotní čidlo na bázi Ni1000/6180ppm přes 
konektor Cinch.  Po připojení vhodné dotykové sondy lze kromě indikace 
prostorové teploty a vlhkosti sledovat i teplotu povrchu měřenou 
touto sondou a současně i teplotní diferenci mezi touto teplotou 
a teplotou rosného bodu.
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Barometrický tlak
Vybrané Termohygrometry lze dodat i s integrovaným čidlem barometrického tlaku.  
V případě zájmu si vyžádejte aktuální nabídku.

Dlouhodobý záznam
Všechny tři modely lze dodat i v provedení se záznamem dat TH-3120D, TH-3121D a TH-3631D.  
Modely pak mají zabudovány interní hodiny reálného času (rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda).
Lze nastavit až 18 intervalů vzorkování při automatickém záznamu (od 10 s po 24 hodin). Lze volit tři druhy  
záznamu, a to ruční ukládání, nebo automatické (cyklické nebo necyklické).  
Max. kapacita hodnot je 16.000. Propojení s PC je pomocí mini USB kabelu. Součástí dodávky je rovnež  
jednoduchý software pro Windows, který umožní načtení informací o přístroji, nastavení hodin v přístroji, přenos dat 
z přístroje, prohlížení a tisk hodnot ve formě tabulek nebo grafů. Naměřené hodnoty je možno exportovat  
do formátu dbf nebo txt.

Technické specifikace

Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha
Hostýnská 520  108 00 Praha 10-Malešice
Tel./fax.: 274 772 230, 274 772 370
www.airflow.cz  info@airflow.cz

Typová označení TH-3120 TH-3121 TH-3631 TH-3120D TH-3121D TH-3631D

Objednací čísla 33170 33172 33175 33171 33173 33176

Rozsah provozních teplot -10…+60 °C -30…+105 °C -10…+60 °C -10…+60 °C -30…+105 °C -10…+60 °C

Rozsah externí sondy - - -50…+250 °C - - -50…+250 °C

Použitý senzor teploty odporový, Ni1000/6180ppm

Přesnost měření teploty
±0.4 °C v rozsahu -50…+100 °C,

±0.5% z měřené hodnoty v rozsahu +100…+250 °C

Rozsah měření vlhkosti 5…95% 0…100% 5…95% 5…95% 0…100% 5…95%

Přesnost měření vlhkosti ±2.5 % r.v. v rozsahu 5…95 %, rozlišení 0,1 %

Přesnost měření rosného bodu ±1.5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RV > 30 % rozsah -40…+60 °C

Napájení:    baterie/síť
1 ks. 9 V baterie 

nebo akumulátor NiMH 9V a napájecí adaptér A1515

Životnost baterie až 4 měsíce

Rozměry/Hmotnost 141 x 71 x 27 mm / cca 150 g

Obsah dodávky
Termohygrometr podle volby,  

baterie 9 V, kufřík, návod

Termohygrometr podle volby, upevňovací    
samolepicí Dual Lock, mini USB kabel,  
základní software pro Windows, kufřík,  

baterie 9 V, návod

Doporučené příslušenství Kalibrační list z akreditované laboratoře, napájecí adaptér A1515, akumulátor NiMH

Doporučené příslušenství  
jen pro modely TH-3121 
a TH-3121D

Krytka senzorů s nerezovým filtrem typ F5200B 

Doporučené příslušenství 
jen pro modely 
TH-3631 a TH-3631D

WTF 031-60/C, miniaturní dotyková sonda k přímému připojení k přístroji, -10…+60 °C 
WTF 0031-150/C, dotyková sonda s rukojetí, kabel 1m, -30…+150 °C


