
Použití registrátoru: 
 

Registrátor je použitelný pro nejrůznější účely, kdy je zapotřebí měřit 

teplotu a vlhkost vzduchu.  Registrátor je výrobcem deklarován pro použití 
ve vnitřním prostředí, podle našich zkušeností je však možno jej použít při 

použití stínítka (anebo umístění v meteorologické budce) i k měření ve 
venkovním prostředí.  

 

Typické oblasti použití: 
 

 skladovací prostory

 chladírenské boxy

 skleníky 

 meteorologické a mikrometeorologické aplikace 

 

Indikace provozu: 
 

Na displeji registrátoru se během provozu (po nastavení) zobrazuje údaj o 
teplotě (oC), relativní vlhkosti (%RH), zaplnění paměti (Memory), činnost 

registrátoru (Logging). Vpravo nahoře je pak indikátor stavu baterie. 
 
Technické parametry: 
Teplota: 
Rozsah: -20 až +70 oC 

Přesnost:  0.21 oC 

Rozlišení: 0.024 oC 

Časová odezva: pod 4 min. 
 
Vlhkost vzduchu: 
Rozsah: 15 - 95 % rel. vlh. 
Přesnost:  3,5 % 

Časová odezva: pod 1 min 

Provozní teplota snímače: -20 až +70 oC 
Ostatní: 
Kapacita: 84650 měření 
Typ baterie: CR2032 
Přenos dat do počítače přes USB rozhraní 

 
Obsluha registrátoru: 
 

Umístění registrátoru: 
Ve vnitřních prostorách bez vlivu přímého slunečního záření a bez 

přítomnosti stříkající vody je možno registrátor umístit bez stínítka na 
vhodné místo buď pomocí magnetů, umístěných na zadní straně přístroje, 

anebo pomocí pásky se suchým zipem. Ve venkovním prostředí anebo ve 

sklenících apod. umisťujeme registrátor do stínítka. Přímý kontakt s vodou 
může vést ke zničení přístroje!  
 
Uvedení do provozu: 
Před začátkem měření je nutno nejprve pomocí počítače registrátor 
inicializovat. Po propojení registrátoru s počítačem pomocí dodaného USB 

kabelu v obslužném programu na horní nástrojové liště vybereme 

v nabídce DEVICE příkaz LAUNCH a objeví se dialogové okno, v němž 
můžeme měnit název registrátoru (všechny další soubory mají pak 

předponu s tímto názvem) a délku intervalu mezi měřeními. V řádku 
Logging Duration se pak zobrazuje doba, po níž bude registrátor schopen 

zaznamenávat údaje. V řádku Start Logging doporučujeme vybrat nabídku 

At interval, měření pak budou probíhat v ucelených násobcích intervalu, tj. 
např. při 15-ti minutových měřeních v 00, 15, 30 a 45 min. každé hodiny. 

Za normálních podmínek by baterie měla vydržet v činnosti přibližně jeden 
rok. Doporučujeme provádět výměnu vždy před zimním období, kdy vlivem 

nízkých teplot klesá kapacita baterie. 
Stisknutím tlačítka Delayed Start dojde k vymazání paměti a začátku 

měření. 

Před nastavením dataloggeru je vhodné ještě upravit v nabídce File-
Preferences-Display Default Unit Systém na SI, údaj teploty na displeji pak 

bude ve oC., nastavení Date/Time  je možno upravit podle potřeby. 
 

 

Načtení údajů: 
 

Po uplynutí doby expozice přístroje v měřeném prostředí se údaje do 
počítače převedou pomocí obslužného programu, přičemž v horní 

nástrojové liště zvolíme položku DEVICE a příkaz READOUT. Naměřené 



údaje se přenesou do počítače a vytvoří se soubor se jménem registrátoru 
a příponou HOBO.  

Před načtením údajů lze ještě zvolit, zda-li po přečtení dat bude registrátor 

pokračovat dále v měření (DON´T STOP), v tomto případě se nemusí 
znovu nastavovat, anebo se zastaví (STOP) a před dalším použitím se 

aktivuje pomocí nabídky DEVICE – LAUNCH. V nabídce DEVICE – STATUS 
se dá zjistit jak stav baterie, tak i zaplnění paměti v případě, že jsme 

neprovedli nové nastavení a pokračujeme dále v původním měření. 
 
Zobrazení údajů: 

 
Po načtení dat ze záznamníku se automaticky spustí dialogové okno, 

umožňující vykreslit průběh měřených veličin Je zapotřebí nejprve si zvolit 
požadované veličiny a vhodné jednotky, po stisknutí tlačítka PLOT se 

zobrazí graf. 

 
Export údajů: 

 

Export údajů do vhodného tvaru v ASCII se provádí nabídkou FILE  

Export Table Data, přičemž se vyexportují veličiny v jednotkách, které byly 

předtím vybrány při vykreslování grafu. Vhodně vyexportované údaje je 

možno načíst např. do MS EXCELU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu s 

displejem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodává: 
AMET - sdružení, Velké Bílovice, 691 02, tel. /fax: 731702744, E-mail: 

amet@email.cz 


