
 MICHELL - MDM 300  
 a hordozható vízharmatpontmérő  
 
 
A harmatpontmérési, nedvességelemzési méréstechnikákban, műszergyártásban és 
fejlesztésben évek óta világvezető angol Michell több évnyi tapasztalat és fejlesztés 
után piacra dobta a műszaki, alkalmazási és kereskedelmi szempontból is a jelenlegi 
legoptimálisabb hordozható vízharmatpontmérőt. 
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Kalibrált méréstartomány: -100°C…+20°C 
 AMax. mintanyomás: 300 bar 
 
Mérési bizonytalanság: +/-1°Cdp 
 
Felbontás, érzékenység: 0,01°Cdp 
 
Mérőrendszer stabilitás: 0,1°C 
 
Tokozás: IP65 
 
 
 
 
 
 

michell@mic
1184 Budapest, Mik

Tel.: 291-0
Fax.: 291-
 gyors válaszidők, mérés igen rövid idő alatt

 Bluetooth kommunikációs interfész 

 kompakt design beépített mintaelőkészítővel

 plussz külső harmatpontmérő, nyomás vagy 
hőmérő szenzor csatlakozási lehetőség 

 kis méretű (1.3 kg), könnyen kezelhető, 
gondozásmentes kivitel 

 igen hosszú akkumulátor élettartam 

 megnövekedett stabilitás és pontosság 

 adatgyűjtési funkció, 8 MB belső memória 
lkalmazások: 
- szárítók kimenetének ellenőrzése 
- nagyfesz. megszakítók ellenőrzése 
- ipari gázok harmatpont mérése 
- földgáz vízharmatpont mérés 
- műszerlevegő harmatpontmérés 
- ipari kezelő kamrák légtér ellenőrzése 
- orvosi és laboratóriumi nedvesség mérés 
- vegyipari és metallurgiai gázelemzés 
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PCMini70 

Cserélhető „Hygrosmart” mérőmodullal, kiváló linearitással, 
driftkompenzációval. Lineáris, analóg kimenetek. Ideális minden olyan 
területre, ahol kisméretű, pontos/kalibrált szonda használata célszerű.  

RH mérő 
miniatűr 
szondák 

PCMini52 µP vezérelt, többpontos kalibrációs görbével, nagypontosságú, lineáris, kettős 
analóg kimenet: %RH/harmatpont/abszolút páratartalom és hőmérséklet. 
Gyorsan beüzemelhető, nagypontosságú eszköz minden felhasználási területre. 

PC33, 52, 62 Pontos, stabil, ismételhető mérések számára ideális mérőeszköz. Analóg vagy 
digitális kimenetek, opcionálisan rozsdamentes acéltokozás.  

PFMini72 Cserélhető „Hygrosmart” modullal szerelve, analóg kimenetekkel, nem igényel 
újrakalibrálást. 
 

PF211 HVAC területekre, cserélhető „Hygrosmart” modullal, analóg kimenetekkel, 
nem igényel újrakalibrálást.  
 

WM33, 52 Falra szerelhető távadó ill. kijelzővel is rendelkező relatív páratartalom-, 
harmatpont- vagy abszolút nedvességmérő és hőmérsékletmérő. 
Nagypontosságú mérés, stabilitás jellemzi. Ideális környezeti felügyelethez. 
 

WM281, 291 
 

Cserélhető „Hygrosmart” modullal, analóg és digitális kimentekkel, illetve 
kijelzővel. Alkalmazási területek: gyártás, tárolás környezeti felügyeletére. 
 

DT262 Nagypontosságú relatív páratartalom és hőmérséklet mérés, különböző analóg 
kimenetekkel. Alkalmazás: felügyelt és vezérelt környezetek. 
 

DT722 Ipari tokozású relatív páratartalom és hőmérséklet távadó az ipari folyamatok 
felügyeletére fejlesztve. Minden olyan területre alkalmas ahol a páratartalom és 
hőmérséklet pontos, stabil mérése és vezérlése szükséges.  
 

DT282 Digitális és analóg kimenetekkel rendelkező cserélhető „Hygrosmart” 
mérőmodul távadó, kifejezetten csatornába/csővezetékbe szerelési lehetőséggel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatív 
páratartalom 
és hőmérséklet 
távadók 

WR293 Digitális relatív páratartalom és hőmérséklet mérő távoli távadóval. A távadó a 
cserélhető „Hygrosmart” modullal van szerelve. A kimenetek analóg és 
digitális formában, több számított érték is kijelzésre kerül a kijelzőn  
 

SF52 Analóg kimenettel rendelkező nagypontosságú harmatpont távadó/relatív 
páratartalom mérő, akár 20 bar-os nyomásokig. Digitálisan újrakalibrálható.   
 

Easydew 2-vezetékes harmatpont távadó, kitűnő szenzor védelem, gyors válaszidő, 
NEMA 4 tokozás, kalibrálva, általános ipari felhasználásra 
 

Easydew ATEX ATEX tanúsítvánnyal rendelkező, 2-vezetékes harmatpont távadó folyamatos 
mérésekhez robbanásveszélyes környezetbe. 
 

 
 
Harmatpont 
mérők, 
távadók 

EasydewOnLine Harmatpont/nedvességtartalom online mérőműszer, digitális kijelzővel, analóg 
és digitális kimenettel, riasztási funkciókkal. 
 

 
 
  XZR-500 

ő 
 
Az XZR-500 cirkónium oxidos oxigénelemzőt az 
égés hatásfokának optimalizálására és a károsanyag 
kibocsátás csökkentésére fejlesztették ki. A  levegő-
felesleg automata meghatározásával az analóg 
kimeneteken keresztül vezérelhetjük a tüzelést 
(erőművi kazánok, ipari kemencék, szemét égetők)  
  

Tüzeléstechnikai in-situ oxigén elemz


