MIRAN DLS
Etäluettava langaton dataloggeri kiinteistöjen
olosuhteiden seurantaan

MIRAN DLS dataloggerijärjestelmän avulla teet olosuhdemittaukset
helposti ja tehokkaasti, etänä!
Järjestelmä koostuu DLS-keskusyksiköstä ja langattomista
antureista, jotka tarjoavat paristokäyttöisyyden ja erinomaisen
kantaman myötä ennennäkemätöntä joustavuutta mittaamiseen.
DLS järjestelmään saa antureita lämpötilan, ilmankosteuden,
barometrisen paineen, CO2-pitoisuuden, rakennekosteuden sekä
kiinteistöjen pienten paine-erojen mittaamiseen. DLS-järjestelmän
anturit edustavat anturiteknologian parhaimmistoa, ja niillä
saavutetaan tarkkoja ja luotettavia mittaustuloksia kaikissa
olosuhteissa.
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Järjestelmän ominaisuudet
• Käytettävissä pilvipalvelun kanssa (GSM/GPRS tiedonsiirto) tai
paikallisena loggerina USB-tiedonsiirrolla
• DLS-keskusyksikössä on suuri ja selkeä näyttö, josta näkee
antureiden hetkelliset tulokset ja langattomien linkkien tilan
• Langaton yhteys toimii 868 MHz taajuusalueella, kantama
vapaassa tilassa jopa 3km
• Antennidiversiteettiratkaisu parantaa merkittävästi
langattoman linkin kantamaa ja toimintavarmuutta sisätiloissa
• Keskusyksikössä akkuvarmennus sähkökatkojen varalle (n. 15 h
akun varassa)
• IAQ-lähettimien pariston kesto 2-5 vuotta (riippuu antureista)
• Asetukset, kuten hälytykset, asetettavissa ilmaisen
ohjelmiston avulla
• Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
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IAQ-lähetinmallit
• IAQ.THB: Lämpötila, ilmankosteus ja barometrinen paine
• IAQ.THB+CO2: T + RH% + barometrinen paine + CO2
• IAQ.THB+DP: T + RH% + barometrinen paine + paine-ero
• IAQ.THB+CO2+DP: T + RH% + barometrinen paine + CO2 +
paine-ero
• IAQ.THB+eTH: T + RH% + barometrinen paine + liityntä
ulkoiselle lämpötila- / kosteusanturille rakennekosteuden
mittaamiseen

IAQ-antureiden ominaisuudet
Anturi

Mittausalue

Tarkkuus

Lämpötila-anturi (olosuhde)

-40..+125 ºC

±0.3 ºC

Suhteellinen kosteus (olosuhde)

0..100 % RH

±2.5 % (20..80 % RH)

300..1100 mbar

±1.0 mbar (abs.)
±0.12 mbar (suht.)

0..2000 ppm

±50 ppm

±500 Pa

±3 % lukemasta
0-pistetarkkuus ±0.1 Pa

-40..+125 ºC
0..100 %

±0.2 ºC ±1.8 %
(0..80 % RH)

Barometrinen paine
Hiilidioksidi (CO2)
Paine-ero
Rakennekosteus (Ø 8mm teräskapseli)
Lämpötila-anturi
Suhteellinen kosteus
Lisäksi kastepiste-, absoluuttinen
veden määrä ja höyryn
osapainelaskenta
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Ota yhteyttä ja kysy lisää MIRAN dataloggerista ja muista MIRAN
mittalaitteista!
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