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vzduchu, vlhkost a teplota. Tyto parame-
try se také obvykle vyžadují při přesných 
laserových interferometrických měřeních. 
Tím se kompenzuje vliv prostředí na měřící 
laserovou vlnovou délku a zpřesňuje se 
měření. Měření těchto parametrů, a už 
přímé nebo kvůli vyrovnávání chyb, vyžadují 
i jiné aplikace, např. měření výfukových 
emisí u zkoušek motorů.

Obr. – Převodník PTU300

Spolehlivost měření
Měření tlaku u kombinovaného převodníku 
PTU300 je založeno na snímači BARO-
CAP®, který poskytuje vysokou přesnost 
měření a vynikající dlouhodobou stabilitu. 
Objednává-li si zákazník tento převodník, 
může si vybrat mezi dvěma třídami přes-
nosti měření. Převodník může obsahovat 
bu jeden nebo dva snímače BAROCAP®. 

Alternativa se dvěma snímači poskytuje 
vyšší spolehlivost při měření tlaku, a to díky 
principu redundantního měření. Pomocí 
dvou snímačů provede převodník dvě 
vnitřně nezávislá měření tlaku a mimo infor-
maci o tlakovém signálu poskytne uživateli 
i informaci o spolehlivosti signálu.

Kromě měření barometrického tlaku 
poskytuje převodník také údaje Světové 
meteorologické organizace (WMO) o vývoji 
tlaku a kód tlakové tendence. Informace 
o vývoji tlaku udávají rozsah změn tla-
ku; kód tlakové tendence udává povahu 
tlakové tendence tři hodiny před dobou 
pozorování.

Volba sondy
Díky snadné možnosti konfigurace poskytuje 
tento nový převodník několik alternativ pro 
výběr senzorových hlav na měření vlhkosti 
a teploty. Kombinovaný převodník PTU301 
má pevnou sondu na měření vlhkosti a tep-
loty a hlavně se hodí pro sledování prostředí 
v kalibračních a  zkušebních laboratořích. 
Převodník PTU303 má kabelovou sondu, 
kterou lze snadno instalovat například do 
ochranného radiačního krytu v meteorolo-
gické stanici. Významným rysem převodníku 
PTU307 je patentovaná metoda měření 
za pomoci vyhřívané senzorové hlavy pro 
náročná vnější a meteorologická měření. 
Tato metoda za všech podmínek chrání sní-

PřeSné měření meteorologických Veličin

PtU300 – kombinovaný převodník 
na měření tlaku, vlhkosti a teploty 
firmy Vaisala
Od roku 1999 nabízí firma Vaisala pře-
vodníky pro měření barometrického tla-
ku, relativní vlhkosti vzduchu a teploty. 
Náhradou za předchozí PTU200 přichází 
nyní jeho nástupce – PTU300, plně digitální 
tříparametrový převodník s několika novými 
a vylepšenými funkcemi.

Tlak, vlhkost a teplota patří mezi nejdů-
ležitější a nejčastěji měřené veličiny okolní-
ho prostředí. To platí obzvláš pro meteo-
rologii. Nový převodník PTU300 umožňuje 
vysoce kvalitní měření všech těchto veličin 
pomocí jednoho přístroje.

Měření těchto tří parametrů se využí-
vá v souvislosti se šířením signálu GPS 
(družicového navigačního systému), ovliv-
něného stavem počasí. Na trase signálu GPS 
dochází k jeho zpoždění vlivem množství 
vodních par, tzv. mokré složky troposféry. 
Při přesném měření barometrického tlaku, 
vlhkosti a teploty na anténě přijímače GPS 
lze odstranit u signálu GPS všechny případ-
né chyby. Měřením pak také lze odhadnout 
obsah vodních par v atmosféře.

Když kalibrační a zkušební laboratoře 
udávají parametry prostředí v laboratoři 
během testování či kalibrace, jsou obvykle 
nejdůležitějšími parametry prostředí tlak 

Je pro Vás rozhodující
stabilní laboratorní prostředí?

Měřte okolní podmínky jedinečným převodníkem
Vaisala PTU300 pro měření tlaku, vlhkosti a teploty!

• nové grafické zobrazení trendů
• vícenásobný snímač tlaku zaručí stabilitu a spolehlivost
• malé sondy pro měření vlhkosti a teploty

Navštivte www.dex.cz/PTU300.html

Nebo napište, volejte zastoupení v ČR a SR:

D-Ex Instruments, s. r. o.
Optátova 37 • 637 00 Brno
Tel.: 541 423 227 • Fax: 541 423 219
info@dex.cz • www.dex.cz
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Nejdůležitější
v laboratoři

Gra� cký displej přístroje PTU300 zobrazuje 
směr vývoje tlaku, vlhkosti a teploty
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mač vlhkosti před kondenzací par, a tak vždy 
zajišťuje sledování skutečné úrovně vlhkosti 
okolního prostředí. Převodník PTU30T má 
kabelovou teplotní sondu pro případ, že je 
třeba měřit jen tlak a teplotu.

Měření vlhkosti je u nového převodníku 
PTU300 založeno na snímači HUMICAP®, 
který poskytuje vysokou přesnost a vynika-
jící dlouhodobou stabilitu. Kromě měření 
relativní vlhkosti poskytuje převodník také 
údaje o vlhkosti formou výpočtů vlhkostních 
veličin, jako jsou teplota rosného/zámrzné-
ho bodu, absolutní vlhkost, teplota mokrého 
teploměru a další.

Kalibrace všech tří měřených veličin – baro-
metrického tlaku, relativní vlhkosti a teploty 
– má návaznost na NIST (National Institute 
of Standards and Technology, USA).

Snadná komunikace
Volitelným příslušenstvím je i grafický 
displej s intuitivním uživatelským roz-
hraním pomocí menu, kterým lze snadno 
volit zobrazované veličiny i jednotky. Jako 
komunikační jazyk displeje je možné vybrat 
si mezi angličtinou, němčinou, francouz-
štinou, španělštinou, švédštinou, finštinou 
a japonštinou.

Grafika displeje umožňuje uživateli sledo-
vat vývojové trendy vybraných parametrů 
v šesti různých časových oknech, přičemž 
nejdelším úsekem je jeden rok aktivní 
činnosti jednotky. Pomocí kurzoru můžete 
na displeji sledovat hodnoty v jednotlivých 
časových bodech a odečítat jejich minimální 

a maximální hodnoty.

možnosti připojení
Nový převodník nabízí několik různých 
komunikačních signálů. Standardním výstu-
pem je RS232, ale data lze také přenášet 
pomocí sériové linky RS485. K dispozici jsou 
také lineární napěové a proudové výstupy 
všech tří parametrů. Rozsahy výstupního 
napětí a proudu lze snadno nastavit pomocí 
jednoduchých přepínačů. 

Novinkou je volitelné rozhraní Ethernet  
nebo bezdrátový Ethernet, které umožňuje 
připojení převodníku PTU300 do počítačo-
vé sítě LAN nebo bezdrátové sítě WLAN 
jako virtuální terminál.

Napájecí napětí má rozsah od 10 do  
35 Vss, což umožňuje používání převod-
níku také v aplikacích s bateriemi. Pomocí 
doplňkového modulu lze připojit převodník 
ke všem běžným síovým zdrojům střídavé-
ho napětí. Tato funkce, spolu s displejem, 
činí tento převodník praktickým mobilním 
zařízením pro sledování okolního prostředí. 
Převodník může být vybaven i výstupním 
modulem pro signalizaci mezních hodnot 
prostřednictvím dvou reléových výstupů.

Pro přenos naměřených dat lze kombino-
vaný převodník PTU300 připojit k osobní-
mu počítači bu prostřednictvím terminá-
lového programu nebo pomocí speciálního 
programu pro Windows®. Data lze pak dále 
zpracovávat a přenášet do dalších progra-
mů Windows®. Převodník také podporuje 
některé příkazy specifické pro aplikace 

GPS a dokáže přenášet měřená data v tzv. 
formátu NMEA, proto je kompatibilní 
s většinou přijímačů signálu GPS.

Variabilita instalace
Kombinovaný převodník PTU300 lze insta-
lovat mnoha různými způsoby. Zařízení 
můžeme usadit přímo tak, jak je vyrobeno, 
nebo je připevnit pomocí samostatné upí-
nací desky na ze, která zajišuje snadné 
sejmutí převodníku. Je možné jej také 
instalovat na horní část spojovací skříňky. 
Pomocí upínací desky a sady pro instalaci 
typu DIN můžeme převodník snadno při-
pojit k standardnímu držáku DIN.

Převodník má krytí IP65, což umožňuje 
jeho přímou venkovní instalaci. K zajištění 
spolehlivého měření pro meteorologické 
a jiné účely je k dispozici také sada pro 
venkovní instalaci HMP330MIK, která 
zahrnuje upínací desku na sloup, nosné tyče 
a ochranný radiační kryt.

Závěr
Převodník PTU300 a další přístroje nabízí 
společnost D-Ex Limited, spol. s r. o., se 
sídly v Brně a v Bratislavě, která zastupuje 
firmu Vaisala v České republice a na Slo-
vensku. 

Timo RanTa-aho (produktový manažer), 
ari EsTE (manažer vývoje),  

Vaisala, helsinky, Finsko.

Pro D-Ex Instruments, s. r. o.  
přeložil aleš LaunER, www.dex.cz.


