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Vaisala HUMICAP® - kannettava kosteus- ja 
lämpötilamittalaite HM40 

HM40 on pienikokoinen ja kannettava 
kosteusmittalaite, joka soveltuu 
moniin eri mittaustarkoituksiin. Se 
on erinomainen tarkistustyökalu, 
jonka avulla mittaaminen on helppoa 
ja luotettavaa. Laite on saatavana 
kahtena mallina: kiinteällä mittapäällä 
ja etämittapäällä.

Yksinkertainen ja 
helppokäyttöinen
HM40 laitteessa on käyttäjäystävällinen 
ja suuri graafinen näyttö sekä 
helppokäyttöiset painonäppäimet. 
Käyttöliittymä on yksinkertainen 
sekä intuitiivinen ja sen kielen voi 
valita käyttöliittymän kymmenen 
kielen joukosta. Käyttäjä voi myös 
muuttaa monia muita asetuksia, 
jotta ne sopisivat parhaiten hänen 
tarpeisiinsa. Suhteellisen kosteuden ja 
lämpötilan lisäksi HM40 näyttää viittä 
laskettua kosteusparametria, jotka 

HM40-kosteusmittalaite voidaan valita joko kiinteällä mittapäällä tai etämittapäällä.

Graafi osoittaa selkeästi milloin 
lukemat ovat vakiintuneet.

ovat kaikki luettavissa sekä metrisinä 
että ei-metrisinä yksikköinä. Mittalaite 
toimii kahdella AA-kokoisella 
paristolla. Vaihtoehtoisesti tarjolla 
on ulkoinen Ni-MH-paristolaturi 
USB-liitännällä ja uudelleenladattavat 
Ni-MH-paristot. Jokaiseen HM40-
mittalaitteeseen sisältyy myös  
kätevä vyökiinnitin ja suojakotelo.

Helppo 
uudelleenkalibrointi
HM40-mittalaitteen kalibrointi on
helppoa; lähetä mittalaite takaisin 
Vaisalan huoltokeskukseen 
uudelleenkalibrointia varten tai 
kytke siihen äskettäin kalibroitu, 
vaihdettava HMP113-mittapää.  
Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi itse 
kalibroida HM40-mittalaitteen 
kosteuskalibraattorin avulla, esim. 
Vaisalan kosteuskalibraattorilla HMK15.

Edut

▪ Pienikokoinen ja helppokäyt-
töinen kannettava mittalaite  

▪ Monikäyttöinen mittalaite, jossa 
on laaja mittausalue ja useita 
laskettuja parametrejä

▪ Saatavilla kiinteällä mittapäällä 
ja etämittapäällä varustetut 
mallit

▪ Soveltuu hyvin tarkistus-
mittauksiin 

Ominaisuudet

▪ Kosteuden mittausalue  
0 ... 100 % RH  

▪ Käyttölämpötila-alue  
-10 °C ... +60 °C

▪ Sisältää Vaisala HUMICAP® 
180R -anturin

▪ Vaihdettavan HMP113-
mittapään voi kalibroida 
näyttölaitteen käyttöliittymästä

▪ Graafinen näyttö osoittaa 
milloin lukemat ovat 
vakiintuneet

▪ Pysäytyspainike näytön 
pysäyttämiseen ja viimeisimmän 
lukeman tallentamiseen

▪ Monikielinen käyttöliittymä 
kymmenellä kielellä 



Suoritusteho
Suhteellinen koSteuS

Mittausalue 0 ... 100 %RH
Tarkkuus lämpötila-alueella (mukaan lukien epälineaarisuus,  
hystereesi ja toistettavuus):

0 ... +40 °C (+32 ... +104 °F) ±1,5 %RH (0 ... 90 %RH)
±2,5 %RH (90 ... 100 %RH)

 -10 ... 0 °C ja +40 ... +60 °C 
(+14 ... +32 °F ja +104 ... +140 °F) 

±3,0 %RH
(0 ... 90 %RH)

±4,0 %RH (90 ... 100 %RH)
Tehdaskalibroinnin epävarmuus
+20 °C:ssa (+68 °F) ±1,5 %RH
Kosteusmittauksen vasteaika
(90%) muovisella ritiläsuotimella 17 s
Stabiilisuus ±2 % RH 2 vuoden aikana
Kosteusanturi HUMICAP® 180R
lämpötila

Mittausalue -10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)
Tarkkuus lämpötila-alueella:

0 ... +40 °C (+32 ... +104 °F) ±0,2 °C (0,36 °F)
-10 ... 0 °C ja +40 ... +60 °C
(+14 ... 32 °F ja +104 ... +140 °F) ±0,4 °C (0.72 °F)

Lämpötila-anturi Pt1000 RTD Luokka F0.1 IEC 60751

Yleistä
Käynnistysaika < 3 s
Paristot  2 × AA-kokoista 1,5 V
Lasketut kosteusparametrit Td, Tw, a, x, h
Valikon kielet  suomi, ruotsi,englanti, saksa, ranska,  

espanja,kiina, venäjä, japani, portugali
Näyttö LCD (140 x 160 pikseliä) 
Käyttöaika tyypillisesti 100 tuntia (ilman taustavaloa)
Käyttölämpötila-alue -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
Säilytyslämpötila-alue -30 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)
Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus 

Euroopan unionin direktiivi (EMC)
EN61326-1 kannettaville laitteille 

Lisätarvikkeet ja varaosat
HMP113-mittapää HM40-mittalaitteelle*) 
HM40 kahva ja kaapeli HM40HANDLE
Muovinen mutteri HMP113-mittapään kiinnitykseen 
(3 kpl) DRW238590SP
Ni-MH uudelleenladattavat paristot (4 kpl) 229247SP
Ulkoinen paristolaturi USB -liitännällä ja 2 paristoa 229249SP
Suojakotelo HM40-mittalaitteelle (näyttö ja mittapää) 235849SP
Muovinen ritiläsuodin HMP113-mittapäälle DRW236214SP
Muovinen ritilä- ja kalvosuodin HMP113-mittapäälle 230727SP
Vyökiinnitin (3 kpl) 227710SP
Paristokotelon suoja (3 kpl)   225688SP
* Katso varamittapää HMP113:n oikea tilauskoodi HM40-
tilauslomakkeesta. 

Mekaaniset tiedot
Paino (alkaliparistojen kanssa)

Kiinteän mittapään kanssa 230 g
Etämittapään kanssa 330 g

Materiaalit
Mittarin runko PC/ABS-seos, näyttö akryylimuovia
Mittapään pidike PC/ABS-seos (harmaa)
Mittapää PC/ABS-seos (valkoinen)
Suodatin PC (lujitettu lasilla)

Koteloluokka IP54
Mekaaninen pudotusiskunkestävyys 0,4 m mittapään kanssa

1,0 m ilman mittapäätä
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Tekniset tiedot 

Mitat
Mitat millimetreissä

ota yhteyttä tästä  
www.vaisala.com/requestinfo

www.vaisala.com Saat lisätietoja 
skannaamalla 
QR-koodin
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yksittäiset yhteistyökumppanit pidättävät kaikki tekijänoikeudet 
siihen. kaikki oikeudet pidätetään. kaikki liikemerkit ja/tai tuoteni-
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