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1. Paskirtis 

Oro temperatūros ir santykinės drėgmės matuoklis TDM-011  – savarankiškas prietaisas su dviem 

skaitmeniniais šviečiančiais indikatoriais (temperatūrai ir drėgmei) skirtas matuoti bei kontroliuoti oro temperatūrą ir 

oro santykinę drėgmę neagresyviose patalpose. 

Matuoklio matavimo priemonių registro Nr. 1-1333: 2000 (2000.11.30.). 

  

Matuoklis gali dirbti savarankiškai ir automatizuotose matavimo, reguliavimo ir kontrolės sistemose, 

prijungiant jį  prie valdiklio arba kompiuterio per nuosekliąją ryšio RS485 tipo sąsają. Turi vieną skaitmeninį valdymo 

išvadą. 

 

Temperatūros ir santykinės drėgmės jutikliai sujungti su matuokliu atskirais ekranuotais kabeliais. 

Matuoklį prijungus prie kompiuterio, juo išmatuotos temperatūros ir santykinės drėgmės vertės gali būti persiųstos į 

kompiuterį ir kaupiamos jo atmintyje. Kompiuteryje turi būti instaliuota programa “Matuoklis TDM-011”, kuri 

pateikiama kartu su matuokliu. 

  

Matuoklio patikra atliekama Vilniaus metrologijos centre. 

  

2. Funkcijos 

Oro temperatūros matavimas ir jo vertės rodomos skaitmeniškai (du skaitmenys – sveikoji dalis, trečias 

skaitmuo – dešimtoji dalis); 

Oro santykinės drėgmės matavimas ir jo vertės rodomos skaitmeniškai (du skaitmenys); 

Signalizavimas, įjungiant raudonos spalvos lemputę (šviesos diodą) ir garsinį signalizatorių, apie tai, kad 

išmatuotos temperatūros ar santykinės drėgmės vertė yra už nustatytos mažiausios arba didžiausios verčių ruožo ribų; 

Matuoklio parametrų nustatymas iš kompiuterio. Nustatomi šie parametrai: 

 temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklių kalibravimo konstantos (pokrypio koeficientas ir postūmis);  

 temperatūros ir santykinės drėgmės verčių ruožo ribų mažiausia ir didžiausia vertės (signalizavimui); 

 leidimas/draudimas įjungti garsinį signalizatorių; 

 trukmė tarp dviejų matavimų; 

 ryšio su kompiuteriu parametrai. 
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3. Techniniai duomenys 

 

 temperatūros matavimo ruožas: (0…+40)°C; 

 temperatūros matavimo paklaida: ±0,5°C; 

 santykinės drėgmės matavimo ruožas: (10…95)%; 

 santykinės drėgmės matavimo paklaida: ±3%, (20…85)% ruože; 

 temperatūros matavimo mažiausios padalos vertė: 0,1°C; 

 santykinės drėgmės matavimo mažiausios padalos vertė: 1%; 

 parengties (įšilimo) laikas po maitinimo įjungimo: ne daugiau 10 min.; 

 mažiausia trukmė tarp dviejų matavimų: ne daugiau 15s; 

 temperatūros jutiklis: AD592, gamintojas “ANALOG DEVICE” 

 oro santykinės drėgmės jutiklis: FK120J, gamintojas “GALLTEC” 

 rodytuvas: šviesos diodų LED raudonos spalvos 7 segmentų (10×7) mm; 

 jutiklio kabelio laidų varža: ne daugiau 50 Ω; 

 elektros maitinimo įtampa/didžiausia vartojama srovė: (9±0,5)V/300 mA ir (18±1)V/30mA, 50/60 Hz arba 

nuolatinė; 

 nuosekliojo ryšio sąsajos tipas: RS485; 

 skaitmeninio (valdymo) išvado įtampa/didžiausia srovė: 15V/30 mA (tranzistorius atviru kolektoriumi); 

 matuoklio matmenys: (100x135x50)mm; 

 santykinės drėgmės jutiklio matmenys: (70x115x42)mm; 

 temperatūros jutiklio matmenys: (D12x41)mm; 

 matuoklio masė: ne daugiau 0,4kg; 

 temperatūros jutiklio masė: ne daugiau 0,05kg; 

 santykinės drėgmės jutiklio masė: ne daugiau 0,2kg; 

 matuoklio saugos klasė: IP20; 

 Matuoklio darbo aplinkos sąlygos: 

o oro temperatūra: (+5…+40) C; 

o oro santykinė drėgmė: iki 95%, be kondensacijos; 

o chemiškai neagresyvi; 

o matuoklio laikymo sąlygos: 

 aplinkos oro temperatūra: (-10…+50) °C; 

 aplinkos oro santykinė drėgmė: iki 95 % (be kondensacijos). 

o Matuoklio gabenimo sąlygos: 

 oro temperatūra: (-30…+50) °C; 

 oro santykinė drėgmė: Iki 90 % (be kondensacijos); 

Jei matuoklis buvo gabentas esant neigiamai aplinkos temperatūrai, prieš išpakuojant, jį palaikyti ne mažiau 

kaip 2 val. (20±10)°C temperatūros patalpoje. 

http://www.elpro.lt/
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4. Komplektuotė 

 

Pavadinimas Žymuo Kiekis Pastabos 

Temperatūros jutiklis su kabeliu 
AD592 1 kabelio ilgis 8 m 

Santykinės drėgmės jutiklis 
FK120J 1 

 

Maitinimo šaltinis 
ET220-9/18 1 

 

Temperatūros jutiklio laikiklis  
1 

 

Techninis aprašymas  
1 

 

Patikros liudijimas  
1 

 

Pakuotė  
1 

 

  

5. Tvirtinimas ir prijungimas 

Matuoklį tvirtinti ant sienos ar kitokio lygaus paviršiaus arba padėti ant paviršiaus taip, kad būtų patogu jį 

matyti, nebūtų arti šilumos šaltinių, nebūtų tiesioginio saulės apšvietimo. 

Temperatūros jutiklį tvirtinti naudojant laikiklį arba padėti toje vietoje, kur numatoma matuoti temperatūrą. 

Jutiklio padėtis įtakos jo veikimui. 

Jutiklio negalima merkti į skystį. Norint tai padaryti, būtina jutiklį apsaugoti nuo skysčio patekimo į jo 

korpuso vidų. 

Matuoklį su jutikliais ir maitinimo šaltiniu sujungti pagal jo prijungimo schemą. 

Jutiklių prijungimui naudoti paprastą vienos gyslos ekranuotą kabelį. Kabelio gyslos skerspjūvio plotas turi 

būti (0,14-0,5) mm2. 

Matuoklio sujungimui su maitinimo šaltiniu naudoti keturių gyslų kabelį. Kabelio gyslų skerspjūvio plotas turi 

būti (0,5-0,75) mm2. 

Matuoklio sujungimui su kompiuteriu naudoti dviejų gyslų ekranuotą kabelį. 

Jei matuoklis eksploatuojamas nestacionariai, sujungimams naudoti kabelius su daugiavielėmis gyslomis. 

http://www.elpro.lt/
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6. Prijungimo schema 
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