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Rejestrator temperatury 
i wilgotności względnej
Tinytag View 2
-25 do +50°C
0 do 100%RH 
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Popularne zastosowania 

Monitoring środowiska 

Przechowywanie farmaceutyków 

Monitoring dokumentów i archiwów

Główne cechy 

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej 

Wyświetlacz LCD bieżących odczytów 
Pojemność 30 000 odczytów 
Wysoka dokładność 

Wysoka rozdzielczość odczytu 
Szybkie przesyłanie danych 

Obudowa odporna na zachlapanie 
Monitor niskiego poziomu baterii 

Bateria wymieniana przez użytkownika 

Tinytag View 2 to seria rejestratorów danych 
z wyświetlaczem. Charakteryzują się one wysoką 
dokładnością i rozdzielczością odczytu, dużą 
pamięcią, szybkim tempem sczytywania danych 
i monitorem niskiego poziomu baterii. Urządzenia te 
są umieszczone w obudowach odpornych na 
zachlapanie (klasa IP65). 

TV-4500 jest samodzielnym rejestratorem danych 
temperatury i wilgotności względnej. Urządzenie to 
posiada powlekany czujnik wilgotności względnej, 
który charakteryzuje się dobrą odpornością na 
wilgoć i kondensację, zapewniając niezawodność 
pomiaru w zastosowaniach, w których oprócz 
rejestracji danych wymagane jest wizualne 
wyświetlanie temperatury i wilgotności. 
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Temperatura 

Zakres odczytów -25°C do +50°C 
Typ czujnika 10K NTC termistor (zintegr.)

 
Czas reakcji 10 min do 90% FSD 

w ruchomym powietrzu 

Rozdzielczość lepsza niż 0.02°C 
Rzodzielczość na ekranie 0.1°C lub 0.1°F  

Dokładność rejestratora 

Wilgotność względna 

Zakres odczytów 0 do 100% RH 
Typ czujnika Pojemnościowy (zintegr.) 

Dokładność ±3.0% RH w 25°C / 77°F 
Rozdzielczość odczytu Lepsza niż 0,3% RH
Czas reakcji 40 sekund do 90% FSD
 
Rozdzielczość na ekranie 0.1% RH 

Zakres pracy czujnika RH 

Zakres roboczy dla czujnika 
RH jest przedstawiony 
w postaci wartości 
granicznych wilgotności 
względnej / temperatury. 

Chociaż czujnik nie zawiedzie 
poza tymi granicami, 
dokładność ulegnie
pogorszeniu. 

Pamięć 30,000 odczytów 
Typ pamięci Nieulotna 

Ekran 4 cyfry + wskaźniki 
Tryby ekranu °C lub °F / %RH 
Odświeżanie ekranu Co 2 sekundy 

(naprzemiennie T/RH) 
Start ręczny Dedykowany magnes 

Start opóźniony Zwłoka / Data 
(do 45 dni) 

Opcje stopu Po zapełnieniu pamięci 
Po n odczytach 

Pętla (nadpisywanie danych) 
Typ odczytów Aktualny, Min, Max 
Interwał rejestracji 1 sek. do 10 dni 
Pobieranie danych Gdy zatrzymany lub gdy 

rejestracja w trybie minut

Alarmy 2 programowalne progi  

Cechy 

Specyfikacja odczytu

Rejestrator temperatury i wilgotności Tinytag View 2 
(-25 do +50°C/0 do 100% RH) 

    TV-4500  

Bateria zamontowana w tym produkcie jest pojedynczym 
ogniwem zawierającym mniej niż 1g litu i spełnia wymagania 
Podręcznika badań i kryteriów ONZ, część III, podsekcja 38.3.   

Zalecane rodzaje baterii SAFT LS14250, 
Tekcell SBAA02P lub 
Eve ER14250

 
Rejestrator będzie działał również z innymi bateriami litowymi 
½AA 3,6V, ale nie można zagwarantować wydajności. 

Okres wymiany baterii Corocznie 

Przed wymianą baterii rejestrator danych musi być zatrzymany. 

Po wyjęciu starej baterii z loggera należy odczekać pięć minut 
przed włożeniem nowej. 

Dane zapisane w rejestratorze zostaną zachowane po wymianie 
baterii. 

Czytelność wyświetlacza może ulec zmianie w skrajnych 
temperaturach. 

Jeśli rejestrator danych jest używany w niskich temperaturach, 
należy pozwolić mu ogrzać się do temperatury pokojowej przed 
otwarciem, aby uniknąć tworzenia się kondensacji wewnątrz 
urządzenia. 

Stopień ochrony IP65 jest ważny tylko wtedy, gdy osłona złącza 
urządzenia jest solidnie założona. 

Powlekany czujnik stosowany w tym urządzeniu zapewnia dobrą 
ochronę przed wilgocią i kondensacją, ale w niektórych 
przypadkach - gdy czujnik zostanie nasycony - odczyty mogą 
stać się nieprzewidywalne.  Po wyschnięciu czujnika i pod 
warunkiem, że nie pozostały żadne pozostałości, urządzenie 
powinno powrócić do normalnego odczytu w ciągu 30 minut.   

Wszelkie pyły, sole lub pozostałości, które mogą gromadzić się 
na czujniku wilgotności, będą miały wpływ na dokładność 
odczytu urządzenia. 

Czujnik może być czyszczony wodą dejonizowaną, ale nie 
czystym izopropanolem lub detergentami abrazyjnymi, ponieważ 
mogą one uszkodzić powłokę czujnika i wpłynąć na jego 
dokładność. 

Czujnik RH jest odporny na niewielkie ilości następujących 
substancji chemicznych: formaldehyd, amoniak, tlenek węgla, 
dwutlenek siarki, tlenek etylenu, chlorowodór, fluorowodór, 
nadtlenek wodoru, dwutlenek azotu, chlorek metylu, chlor, freon, 
metanol, etanol, izopropanol i ozon.   
Jest również odporny na promienie ultrafioletowe. 

Specyfikacja fizyczna

Klasa IP Odporność na zachlapanie IP65 (uwagi) 
Zakres roboczy* -25°C do +70°C 
Wymiary obudowy 

Średnica 60mm / 2.36” 
Długość 90mm / 3.54” 

Szerokość 65mm / 2.56” 
Głębokość 35mm / 1.38” 

Waga 85g 

*Zakres operacyjny wskazuje fizyczne granice, na które 
urządzenie może być narażone, a nie zakres odczytu, w którym 
będzie dokonywać zapisu. 

Uwagi 



www.tinytag.info                   sales@tinytag.info 

Required and Related Products 

Gemini Data Loggers (UK) Ltd. posiada System Zarządzania 
Biznesem zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Do korzystania z tego rejestratora danych potrzebne jest 
następujące oprogramowanie: 

SWCD-0040: oprogramowanie Tinytag Explorer 

oraz 

CAB-0007-USB: Kabel do pobierania przez USB danych 
pomiarowych na komputer. 

Oprogramowanie SWCD-0040 i kabel CAB-0007-USB można 
zamówić razem w pakiecie pod numerem katalogowym SWPK-
7-USB.  

Powiązane produkty  

SER-9500: Zestaw serwisowy rejestratora danych Tinytag 
ACS-6000: Magnes startowy do wyzwalacza

To urządzenie jest skonfigurowane tak, aby spełniało 
specyfikację dokładności podaną przez Gemini podczas jego 
produkcji. 

Zalecamy, aby kalibracja tego urządzenia była sprawdzana co 
sześć miesięcy względem skalibrowanego miernika 
referencyjnego. 

Certyfikat kalibracji, identyfikowalny z normą krajową, może być 
dostarczony za dodatkową opłatą w punkcie zakupu lub jeśli 
urządzenie zostanie zwrócone do kalibracji serwisowej.

Zatwierdzenia
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Kalibracja 
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