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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

DICKSON TM320 / TM325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατασκευαστής: Dickson, 930 S. Westwood Ave., Addison, IL 60101 – 4917, ΗΠΑ 
 
Τύπος: TM320 / TM325 
 
Ψηφιακό θερµόµετρο/υγρασιόµετρο/datalogger µε LCD οθόνη, µε εκατοντάδες εφαρµογές 
παγκοσµίως σε εργαστήρια, clean rooms, θαλάµους συντήρησης τροφίµων κ.λπ.., τύπος TM320 / 
TM325. Το µοντέλο TM325 επιπλέον δέχεται λήπτη για χειρισµό από απόσταση. 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Κάθε συσκευή µε ενσωµατωµένα 1 κανάλι θερµοκρασίας και 1 κανάλι υγρασίας. Λειτουργία µε 
απλές µπαταρίες, ελεύθερη τοποθέτηση οπουδήποτε ή στήριξη στον τοίχο, προγραµµατισµός και 
σύνδεση µε Η/Υ µε κατάλληλο λογισµικό και θύρα USB (προαιρετικά και µε αφαιρούµενη 
multimedia card SD), µεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία µέτρησης, πανεύκολος χειρισµός, compact 
διαστάσεις. Κάθε σύστηµα θα παραδοθεί µε λογισµικό για Η/Υ και το καλώδιο USB (ή RS232) για 
καλωδιακή µετάδοση των δεδοµένων. ∆εν είναι δυνατή η επικοινωνία µε modem. Τα αρχεία 
µετρήσεων που ανακτώνται µπορούν να εισαχθούν σε κάθε λογιστικό φύλλο (π.χ. MS Excel), για 
περαιτέρω επεξεργασία. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τύπος αισθητηρίου θερµοκρασίας: Thermistor 
Κλίµακα µέτρησης θερµοκρασίας: TM320: -20 έως +70 οC / TM325: -40 έως +85 οC 
Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας: ± 0,5 οC 
Τύπος αισθητηρίου υγρασίας: Monolithic IC 
Κλίµακα µέτρησης υγρασίας: 0 έως 95% RH 
Ακρίβεια µέτρησης υγρασίας: ± 2% RH 
Χωρητικότητα µνήµης: 16.000 µετρήσεις ανά κανάλι 
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Συχνότητα δειγµατοληψίας: Ρυθµιζόµενη από τον χρήστη µέσω του λογισµικού Η/Υ 
µεταξύ 1sec – 24 h µε βήµα 10 sec 

Θερµοκρασία λειτουργίας: -20 έως +70 οC 
Υγρασία λειτουργίας: 0 έως 95% RH 
∆ιαστάσεις κάθε αισθητήρα: 102 x 77 x 39 mm 
Βάρος κάθε αισθητήρα: 255 gr 
Datalogger: ∆ικάναλος ενσωµατωµένος σε κάθε αισθητήριο 
Σειριακή σύνδεση: RS 232 
Λειτουργία: Με 4 ΑΑ αλκαλικές µπαταρίες για 6 µήνες (4.320 ώρες) 

εφόσον γίνεται καταγραφή ανά λεπτό, µεγαλύτερη 
διάρκεια για αραιότερη συχνότητα καταγραφής. 
Προαιρετικά µε τροφοδοτικό ρεύµατος – µετασχηµατιστή 
230VAC για κάθε αισθητήριο 

Μεταφορά σε Η/Υ Με καλώδιο USB ή µε την κάρτα SD, η µεταφορά διαρκεί 
λίγα µόνο δευτερόλεπτα 

Οθόνη: LCD, 51x35 mm σε κάθε αισθητήριο 
Συναγερµοί: Κάτω και άνω όριο µε οπτικοακουστικό σήµα 
Πλήρωση µνήµης: Σε περίπτωση πλήρωσης µνήµης η συσκευή προγραµµα-

τίζεται µε το λογισµικό είτε να σταµατά την καταγραφή είτε 
να σβήνει τις παλαιότερες µετρήσεις (stop ή  wrap) 

Πληκτρολόγιο: 3 πλήκτρων 
Ενδείξεις: Τιµή θερµοκρασίας (σε oC ή οF), Τιµή σχετικής υγρασίας, 

υπέρβαση κάτω - άνω ορίου, Ελάχιστη και Μέγιστη τιµή 
στην µνήµη 

Ανάρτηση: Υποδοχές για στήριξη σε τοίχο µε ούπα ή γάντζο  
Πιστοποιητικό βαθµονόµησης: ∆ιατίθενται NIST traceable πιστοποιητικά 

βαθµονόµησης ενός ή τριών σηµείων, µε επιπλέον 
τιµή στην οικονοµική προσφορά. 

 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 

Χρόνος παράδοσης: 3 – 5 εβδοµάδες από παραγγελία 


