VHR-02 EFFEKTÍVHŐMÉRŐ-RENDSZER
A jó „munkahelyi légkör” biztosítéka.

A munkavédelmi törvények alapján a dolgozóknak biztosítani kell a legmegfelelőbb körülményeket a munkavégzésre. A
munkahelyekre megállapított határértékek betartása elemi érdeke és kötelessége a munkáltatónak, hiszen amennyiben
bizonyítást nyer, hogy a munkahelyi körülmények (klíma, zaj, munkahelyi levegő stb.) nem felelnek meg a határértékeknek
súlyos büntetésre számíthatnak. A törvényi szabályozás értelmében a kockázatértékeléshez is szükség lehet rendszeres
munkahelyi mérésekre. A VHR-02 effektív hőmérőrendszer alkalmazásával ezen feladatok teljes mértékben megoldhatóak.

Általános információk






A VHR-02 rendszer egy hőmérsékletfigyelő adatgyűjtő rendszer. Intelligens érzékelőinek segítségével egy adott terület
(iroda, raktár, üzemcsarnok, stb.) helységeinek hőmérsékletét méri és az effektív hőmérsékletét képzi.
Az effektív (a továbbiakban: EH) hőmérséklet hőérzetet jelent. Az EH a munkahelyi levegőkörnyezet olyan komplex
mutatószáma, (klímaindexe), amely az adott hely léghőmérsékletét, a levegő relatív nedvességtartalmát és a
légsebességet veszi figyelembe, mértékegysége: °C
A zárt térben lévő munkahelyeken biztosítandó léghőmérséklet és EH értékeket a munkaenergia-forgalom figyelembe
vételével (szellemi munka, könnyű fizikai munka, közepesen nehéz fizikai munka, nehéz fizikai munka) az MSZ
21875:1979 szabvány, ill. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.)
SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Ennek megfelelően
(a) hideg évszakban biztosítandó hőmérséklet
(b) meleg évszakban biztosítandó hőmérséklet
(c) effektív korrigált hőmérséklet

Szellemi munka
Könnyű fizikai munka
Közepesen nehéz munka
Nehéz fizikai munka

(a)
20-22
18-20
14-18
12-14

(b)
21-24
19-21
17-19
15-17

(c)
20
19
15
13

Rendszer blokkvázlat
A VHR-02 rendszer egy olyan eszköz, amely ellenőrzi és naplózza a munkahely száraz és effektív hőmérsékletét. Minden
hőmérő távadóra külön megadható egy alsó és egy felső riasztási szint. Ha a figyelt terület hőmérséklete kilép a normál
sávból, a hőmérő riaszt, az adatgyűjtő pedig naplózza az eseményt. A mért és számított hőmérsékleti adatokból órás
átlaghőmérsékleteket képez. Az eseményeket és az átlag hőmérsékleti adatokat a számítógépes program archiválja.
A rendszer max. 32 db UHPT-MA típusú hőmérőegységekből és a VHRWin2 programból áll.

UHPT-MA adatgyűjtő/távadó
Az adatgyűjtő/távadó egy 4 soros, soronként 16 karakter
megjelenítésére alkalmas kijelzőn ír ki minden információt ami a
mérőpont pillanatnyi állapotát tükrözi.
Tápfeszültség
: 9 V - 27 V DC
Fogyasztás
: max. 2 VA
Működési hőmérséklet: -10 °C-tól +60 °C-ig
-40 °C-tól +85 °C-ig opció
Távadóbusz
: RS485, Ethernet, WIFI
Mérési ciklus 30 másodpercenként
Mérhető hőmérsékleti tartomány: – 55 °C - +125 °C
Mérés pontossága
: ±0.5 °C a –10 °C - +85 °C tartományban
Mérhető páratartalom tartomány: 0 - 100 %
Mérés pontossága
: ± 2%
A jelző kontaktus terhelhetősége: 24V/0.5A
Súly
: 500 gr
Méret
: 115x125x55 mm (elektronika)
235x135x55 mm (elektronika+érzékelő)
Műszertokozat
: falra szerelhető ABS doboz
Szélsebességmérő:
Mérési tartomány:
Érzékenység:

EHGS01518
0 –70 m/s
0.3 m/s

Glóbusz hőmérő:
K típusú hőelem, Ø 150mmSugárzó hő
mérésére az ISO 7243, ISO 7726, DIN EN 27726 és a DIN 33403
szerint
Mérési tartomány:
0 ... +120 °C
Mérési pontosság:
Az EN 60584-2 szabvány szerint az 1. osztály
pontosság
Az adatgyűjtő/távadó nem felejtő tárolójában az utolsó 28 nap összes órás hőmérsékleti- és effektív hőmérsékleti átlagát
valamint az utolsó 73710 eseményt megőrzi.

Az adatgyűjtő-távadó család tagjai:
UHPT-MA/B
Beltéri egység. Méri a hőmérsékletet, légnedvességet és számolja az effektív hőmérsékletet
UHPT-MA/G
Beltéri egység. Sugárzó hőmérsékletet és légnedvességet mér, effektív hőmérsékletet számol.
Használata akkor indokolt a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint:
(7) A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A hősugárzás akkor minősül
nagyfokúnak, ha a léghőmérséklet és a glóbuszhőmérséklet különbsége meghaladja a (K) EH érték meghatározásához
minimálisan megkívánt +5 °C hőfokkülönbség háromszorosát.
UHTP-MA/K
Kültéri egység. Méri a hőmérsékletet, légnedvességet és számolja az effektívhőmérsékletet
UHPT-MA/KS
Kültéri egység. Méri a hőmérsékletet, légnedvességet, szélsebességet és számolja az korrigált effektív hőmérsékletet

VHRWin2 program
A számítógépen futó program lehetővé teszi:








az UHPT-MA adatgyűjtő/távadó egységek paramétereinek lekérdezését, beállítását
adatok lekérdezését, mentését
adatok táblázatos megjelenítését, nyomtatását
adatok grafikus megjelenítését, nyomtatását
a pillanatnyi hőmérséklet és effektív hőmérséklet, sávhatárok és vezérlések kijelzését egy kiválasztott hőmérőn
a teljes rendszer monitorozását
email értesítés az eseményekről max. 3 címre

