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Sıcaklık ve nem göstergeli digital panel.Aynı anda PC veya digital di-
ğer sistemlere RS232 ve RS485 protokölü ile veri iletimi yapabilmek-
tedir. 

 
Lcd panel 2x16. 
Ek olarak pcb klemensleri ile 
dışarıdan sensör bağlanabilme 
özelliği. 
Ayrıca PCB üzerinde  sensör 
yeri (embedded) mevcuttur. 
Sıcaklık gösterim özelliğinin 
yanında rutubet oranının de 
görünmesini sağlayabilen dev-
re görsel bir konforu da sağla-
maktadır.Endüstri alanından ev 
içi donanımlara kadar geniş bir 
alanda kullanılabilir.

Aynı anda hem sıcaklık ve 
nem bilgilerini yüksek doğru-
sallıkta digital olarak göste-
rebilen panel 
 
Uygulama alanları: 
-Weater stations 
-Data Logging 
-Automation 
 
Bu kategoride (Version 3) 
Resmi görülen devre, diğer 
modellerinden ayrı olarak 
RS232 PORT ve RS485 
port’larını üzerinde bulundur-
maktadır.Bu nedenle  LCD ek-
randa okunan değerler aynı an-
da  her iki porttan dışarıya ile-
tilmektedir. 
Bu yolla PC ortamında veriler 
uzaktan izlenmekte ve çeşitli 
uygulamaları kolaylaştırmakta-
dır. 

Sensörün boyutu ol-
dukça minyatür yapıda-
dır. SMD-LCC 

 

KISA TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
Okuma hassasiyeti:+-0.3 % RH 
Yüksek doğruluk:+-0.4’C@25C 
Okuma aralığı:-40 +123,8 C 
Cevap süresi:5 sn. min. 30 sn max. 
 
 
Not: Dış kutu  kapsam dışında-
dır. İstek üzerine ayrıca verilmek-
tedir. 

RS485 PORT 

SHT11 SENSOR+ADAPTER 
RS232 PORT 

2X16 LCD PANEL 
RS485 VE RS232 PORT 
ÇIKIŞLI 
12V DC BESLEME 
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dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger –– Genel GGenel Göörrüünnüümm

RS232RS232RS485RS485

SHTxxSHTxx
(S(Sııcaklcaklıık ve k ve 
Rutubet SensRutubet Sensöörrüü))

DC BeslemeDC Besleme

LCDLCD
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dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger –– Uygulama AlanlarUygulama Alanlarıı

--SSııcaklcaklıık ve Nem gk ve Nem güünlnlüükleme (Data logging)kleme (Data logging)
--OtomasyonOtomasyon
--Proses kontrolProses kontrol
--AkAkııllllıı ev uygulamalarev uygulamalarıı
--HVAC sistemleriHVAC sistemleri
--NemlendiricilerNemlendiriciler
--KurutucularKurutucular
--Test ve Test ve ÖÖllçüçüm sistemlerim sistemleri
--Sera sistemleriSera sistemleri
--TavukTavukççuluk sistemleriuluk sistemleri

SHT11 SensSHT11 Sensöörrüü::
--BaBağığıl nem l nem ööllçüçüm aralm aralığıığı: %0 : %0 -- %100  (RH)%100  (RH)
--SSııcaklcaklıık k ööllçüçüm aralm aralığıığı: : --40.....124 40.....124 °°CC
--BaBağığıl nem hata oranl nem hata oranıı: : ±± %3%3
--SSııcaklcaklıık hata orank hata oranıı: : ±± 0.40.4°°C (25 C (25 °°C C ‘‘de)de)
--LCD LCD üüzerinde gzerinde göörrüünen bilgi paralel olarak RS485nen bilgi paralel olarak RS485
ve RS232 ve RS232 üüzerinden uygulama gelizerinden uygulama gelişştirmesi kolaytirmesi kolay
bir protokol bir protokol üüzerinden de verilmektedir.zerinden de verilmektedir.

--RS485 ile azami 1220 m kablodan PCRS485 ile azami 1220 m kablodan PC’’ye veri alye veri alıınabilir.nabilir.
www.denizelektronik.com



dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger –– ÖÖrnek Programrnek Programıın Kullann Kullanıılmaslmasıı

ProgramProgramıı ççalalışışttıırdrdığıığınnıızda zda ööncelikle ncelikle 
yapmanyapmanıız gereken cihaz ile bilgisayarz gereken cihaz ile bilgisayarıınnıızzıın n 
haberlehaberleşşmesini samesini sağğlayacak (veri aklayacak (veri akışıışınnıın n 
gergerççekleekleşşmesini samesini sağğlayacak) com portunun layacak) com portunun 
seseççilmesidir. Cihazilmesidir. Cihazıın ban bağğllıı olduolduğğu rs232 u rs232 
com portunu mencom portunu menüüden seden seççin.in.

Timer menTimer menüüssüü ile veri kayile veri kayııt peryodunu t peryodunu 
seseççebilirsiniz. Size uygun olan zaman ebilirsiniz. Size uygun olan zaman 
aralaralığıığınnıı buradan seburadan seççin. Timer in. Timer ““KapalKapalıı””
konumunda sekonumunda seççilirse, program herhangi bir ilirse, program herhangi bir 
kaykayııt almayacaktt almayacaktıır. Timer aralr. Timer aralııklarklarıı program program 
veri alveri alıırken de derken de değğiişştirilebilir.tirilebilir.
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dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger –– ÖÖrnek Programrnek Programıın Kullann Kullanıılmaslmasıı

“Ç“Çalalışışttıırr”” butonu ile veriler yakalanmaya babutonu ile veriler yakalanmaya başşlar ve sonular ve sonuçç
ggöörrüüntntüülenir. lenir. 

ÇÇalalışışma esnasma esnasıında Timer fonksiyonu ile yakalama kapatnda Timer fonksiyonu ile yakalama kapatıılabilir labilir 
veya peryodu deveya peryodu değğiişştirilebilir.tirilebilir.

Veri akVeri akışıışında herhangi bir nedenden nda herhangi bir nedenden ööttüürrüü bir kesilme olursa bir kesilme olursa 
““Veri AkVeri Akışıışı YokYok”” mesajmesajıı ggöörrüüntntüülenir. Bu durumda devreyi ve lenir. Bu durumda devreyi ve 
babağğlantlantıılarlarıı kontrol ediniz.kontrol ediniz.

Veri yakalamada senkronizasyon hatasVeri yakalamada senkronizasyon hatasıı oluoluşşursa ursa ““Veri HatasVeri Hatasıı VarVar””
mesajmesajıı ggöörrüüntntüülenir. Program bir slenir. Program bir süüre sonra senkronizasyonu re sonra senkronizasyonu 
sasağğlaylayııp veri almaya devam edecektir.p veri almaya devam edecektir.
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dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger –– ÖÖrnek Programrnek Programıın Kullann Kullanıılmaslmasıı

““KayKayııtlartlarıı İİncelencele”” butonuna tbutonuna tııklandklandığıığında nda 
aaşşaağığıdaki resimde de gdaki resimde de göörrüüleceleceğği gibi i gibi 
kaydedilen verilerin bulundukaydedilen verilerin bulunduğğu dosya u dosya 
aaççıılacaktlacaktıır. Veriler virgr. Veriler virgüül ile ayrl ile ayrıılmlmışış bibiççimdedir. imdedir. 
BBööylece Excel ile aylece Excel ile aççarak grafik verisine arak grafik verisine 
ddöönnüüşşttüürmek gibi rmek gibi öözel amazel amaççlara uygun tablo lara uygun tablo 
elde edebilirsiniz.elde edebilirsiniz.
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dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger 
Proje GeliProje Gelişştiricileri tiricileri İİççin Haberlein Haberleşşme Protokolme Protokolüü

HaberleHaberleşşme Hme Hıızzıı::
9600 Baud, 8, 1, No Parity9600 Baud, 8, 1, No Parity

Veri KatarVeri Katarıı BaBaşşlanglangııçç Karakteri (STX):Karakteri (STX):
STX char: STX char: ““[[““

Veri KatarVeri Katarıı BitiBitişş Karakteri (ETX):Karakteri (ETX):
ETX char: ETX char: ““]]””

Veri katarVeri katarıı:   [S:   [Sııcaklcaklıık$Nem]k$Nem]
ÖÖrnek:  [28.68$62.89]rnek:  [28.68$62.89]

SSııcaklcaklıık: 28.68 k: 28.68 ººCC
Nem: % 62.89Nem: % 62.89
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dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger –– ÖÖrnek Bilgisayar Yazrnek Bilgisayar Yazııllıımmıı (Visual Basic)(Visual Basic)
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dELAb SHTxx Logger dELAb SHTxx Logger –– GeliGelişşmimişş UygulamalarUygulamalar

RS485RS485 LAN / InternetLAN / Internet

Devre bilgisayarDevre bilgisayarıınnıızzıın n 
yanyanıında kullannda kullanıılmayabilir. lmayabilir. 
RS485 RS485 ççııkkışıışı ile yaklaile yaklaşışık k 
1200 m 1200 m ‘‘den bilgisayarden bilgisayarıınnııza za 
veri taveri taşışıyabilir. Bu durumda yabilir. Bu durumda 
bilgisayarbilgisayarıınnıızda ek olarak zda ek olarak 
RS485 alRS485 alııccıı devresi devresi 
kullankullanıılmallmalııddıır.r.

Network arabirimi Network arabirimi 
kullankullanıılarak mevcut alarak mevcut ağğ
sisteminizden verileri almak sisteminizden verileri almak 
veya internet veya internet üüzerinden zerinden 
ddüünyannyanıın herhangi bir n herhangi bir 
yerinden verilere ulayerinden verilere ulaşşmanmanıız z 
mmüümkmküündndüür.r.
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Bilimsel ABilimsel Aççııklamalarklamalar
SSııcaklcaklıık (Temperature) k (Temperature) 
Bir maddenin Bir maddenin ııssıı veya molekveya moleküüler hareketinin derecesinin ler hareketinin derecesinin ööllçüçüssüüddüür. Teorik olarak, molekr. Teorik olarak, moleküüler hareketin durduler hareketin durduğğu varsayu varsayıılan mutlak slan mutlak sııffıır der değğerli bir skala erli bir skala 
üüzerinden zerinden ööllçüçüllüür. Sr. Sııcaklcaklıık aynk aynıı zamanda szamanda sııcaklcaklığıığın veya son veya soğğukluukluğğun bir derecesidir. Yer gun bir derecesidir. Yer göözlemlerinde szlemlerinde sııcaklcaklıık dek değğeri serbest hava ieri serbest hava iççerisinde, gerisinde, göölgede lgede 
ve yere yakve yere yakıın bir n bir ççevrede evrede ööllçüçüllüür. r. 

IsIsıı İİndeksi (Heat Index) ndeksi (Heat Index) 
SSııcaklcaklığıığın nasn nasııl hissedildil hissedildiğğinin taninin tanıımmıınnıı veren, nem ve hava sveren, nem ve hava sııcaklcaklığıığı bilebileşşenidir. Bu indeks gerenidir. Bu indeks gerççek hava sek hava sııcaklcaklığıığı dedeğğil, sil, sııcaklcaklıık ve nem dek ve nem değğerlerinin erlerinin 
kombinasyonu kombinasyonu şşeklinde hesaplanan bir deeklinde hesaplanan bir değğerdir. erdir. 

Bağıl Nem (Relative Humidity) 
Havadaki nem miktarHavadaki nem miktarıınnıı (su buhar(su buharıınnıı) ifade etmek i) ifade etmek iççin mutlak nem, oransal nem ve in mutlak nem, oransal nem ve öözgzgüül nem gibi del nem gibi değğerler de kullanerler de kullanıılmaslmasıına karna karşışın en n en ççok baok bağığıl nem l nem 
dedeğğeri kullaneri kullanıılmaktadlmaktadıır. Bar. Bağığıl nem, havadaki mevcut su buharl nem, havadaki mevcut su buharıı miktarmiktarıınnıın havann havanıın tan taşışıyabildiyabildiğği su buhari su buharıı miktarmiktarıına bna bööllüünmesiyle elde edilen bir nmesiyle elde edilen bir ööllçüçü
olup yolup yüüzde olarak (%) gzde olarak (%) göösterilir. Bu desterilir. Bu değğer er ççeeşşitli itli şşekillerde hesaplanabilmesine karekillerde hesaplanabilmesine karşışın bu den bu değğeri, mevcut hava buhar baseri, mevcut hava buhar basııncncıınnıı doymudoymuşş buhar basbuhar basııncncıına na 
bböölmek ve 100'le lmek ve 100'le ççarparak hesaplamak kullanarparak hesaplamak kullanıılan en yayglan en yaygıın hesaplama yn hesaplama yööntemidir. ntemidir. 

BaBağığıl nem del nem değğeri eri ççiiğğ noktasnoktasıı ile sile sıık sk sıık kark karışışttıırrıılan bir terimdir. lan bir terimdir. ÇüÇünknküü, , ççiiğğ noktasnoktasıı da bir nem da bir nem ööllçüçüssüüddüür. Ancak, r. Ancak, ççiiğğ noktasnoktasıı dedeğğeri nemin insanlar eri nemin insanlar 
taraftarafıından nasndan nasııl algl algıılandlandığıığınnıı ifade etmekte kullanifade etmekte kullanıılmaktadlmaktadıır.r.

ÇÇiiğğ ((ŞŞebnem) Noktasebnem) Noktasıı (Dewpoint)(Dewpoint)
ÇÇiiğğ noktasnoktasıı havadaki nemi ifade etmek ihavadaki nemi ifade etmek iççin kullanin kullanıılan bir balan bir başşka ka ööllçüçüddüür. Hava sor. Hava soğğudukudukçça, su buhara, su buharıından yeterli enerji serbest bndan yeterli enerji serbest bıırakrakıılarak yolarak yoğğunlaunlaşşma ma 
yani syani sııvvıılalaşşma bama başşlar. Bu ilar. Bu işşlem, buharlalem, buharlaşşma ima işşinin tam tersidir. Nasinin tam tersidir. Nasııl ki, su buharlal ki, su buharlaşışırken yeterli enerjiyle buhar haline gerken yeterli enerjiyle buhar haline geççiyorsa, yoiyorsa, yoğğunlaunlaşşma sma sıırasrasıında nda 
da enerji kaybedilerek tekrar su haline dda enerji kaybedilerek tekrar su haline döönnüüşşmektedir. mektedir. İşİşte suyun buhar halinden tekrar ste suyun buhar halinden tekrar sııvvıı haline dhaline döönnüüşşttüüğğüü ssııcaklcaklıık derecesi, k derecesi, ççiiğğ noktasnoktasıı derecesidir. derecesidir. 
BaBaşşka bir ifadeyle ska bir ifadeyle sööylemek gerekirse, hava soylemek gerekirse, hava soğğudukudukçça baa bağığıl nem artar ve %100'e ulal nem artar ve %100'e ulaşşttığıığında ise yonda ise yoğğunlaunlaşşma bama başşlar. lar. İşİşte, bate, bağığıl nemin %100'e ulal nemin %100'e ulaşşttığıığı
ssııcaklcaklıık derecesi k derecesi ççiiğğ noktasnoktasıı indeksini gindeksini göösterir. Esterir. Eğğer, er, ççiiğğ noktasnoktasıı artartııyorsa sadece havadaki nem miktaryorsa sadece havadaki nem miktarıı artmaktadartmaktadıır. Ancak, bar. Ancak, bağığıl nem artl nem artııyorsa yorsa 
ssııcaklcaklıık ve nemin her ikisinde de artk ve nemin her ikisinde de artışış var demektir. var demektir. ÇÇiiğğ noktasnoktasıı dedeğğeri hieri hiççbir zaman sbir zaman sııcaklcaklıık derecesinin k derecesinin üüststüünde olamaz. Doyum halinde, nde olamaz. Doyum halinde, öörnerneğğin in 
%100 ba%100 bağığıl nemde, sl nemde, sııcaklcaklıık ve k ve ççiiğğ noktasnoktasıı dedeğğerleri aynerleri aynııddıır. r. ÇÇiiğğ noktasnoktasıı dereceleri insanlardereceleri insanlarıın sn sııcaklcaklığıığı nasnasııl hissettiklerini gl hissettiklerini gööstermek istermek iççin in 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. Ar. Aşşaağığıdaki daki ççizelgede buna iliizelgede buna ilişşkin bilgiler yer almaktadkin bilgiler yer almaktadıır: r: 

ÇÇiiğğ NoktasNoktasıı ((°°C) DeC) Değğerleri ve erleri ve İİnsan Tarafnsan Tarafıından Algndan Algıılamalama
2424°° ve ve üüststüü Son derece rahatsSon derece rahatsıız edici, bunaltz edici, bunaltııccıı havahava
2121°° -- 2323°° ÇÇok nemli, bunaltok nemli, bunaltııccıı havahava
1818°° -- 2020°° ÇÇooğğu kiu kişşi ii iççin bunaltin bunaltııccıı havahava
1515°° -- 1717°° ÇÇooğğu kiu kişşi ii iççin iyi, ancak bazin iyi, ancak bazıılarlarıı iiççin nemli, bunaltin nemli, bunaltııccıı havahava
1212°° -- 1414°° Rahat havaRahat hava
99°° -- 1111°° ÇÇok rahat havaok rahat hava
88°° ve altve altıı Kuru havaKuru hava
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RRüüzgar Sozgar Soğğutma Derecesi (Wind Chill Index) utma Derecesi (Wind Chill Index) 
SSııcaklcaklığıığın insan vn insan vüücudu cudu üüzerindeki etkisi ile rzerindeki etkisi ile rüüzgarzgarıın genel ortama etkisinin dikkate aln genel ortama etkisinin dikkate alıınmasnmasııyla hesaplanan syla hesaplanan sııcaklcaklıık dek değğeri. Reri. Rüüzgar sozgar soğğutma indeksi, utma indeksi, 
vvüücudun ortalama cudun ortalama ııssıı kaybkaybıı ile sile sııcaklcaklığıığın nasn nasııl hissedildil hissedildiğğini ortaya koyar. Bu deini ortaya koyar. Bu değğer gerer gerççek hava sek hava sııcaklcaklığıığı dedeğğildir ve o deildir ve o değğerden farklerden farklııddıır. r. ŞŞööyle bir yle bir 
öörnek konunun anlarnek konunun anlaşışılmaslmasıınnıı kolaylakolaylaşşttııracaktracaktıır. Rr. Rüüzgarszgarsıız sz sııcak havalarda insan scak havalarda insan sııcacağığı daha fazla hissederken, rdaha fazla hissederken, rüüzgarlzgarlıı havalarda aynhavalarda aynıı ssııcaklcaklıık daha k daha 
az hissedilmektedir. Bu olayaz hissedilmektedir. Bu olayıın nedeni, rn nedeni, rüüzgarzgarıın son soğğutma etkisinden dolayutma etkisinden dolayıı ssııcaklcaklığıığın insan tarafn insan tarafıından daha az olarak algndan daha az olarak algıılanmaslanmasııddıır. r. 

Hissedilen SHissedilen Sııcaklcaklııkk ((TTemperature, emperature, HHumidity, umidity, SSun, un, WWind Index) ind Index) 
IsIsıı İİndeksi'ne benzer ndeksi'ne benzer şşekilde THSW ekilde THSW İİndeksi de hava sndeksi de hava sııcaklcaklığıığı, nem, g, nem, güüneneşş ve rve rüüzgar hzgar hıızzıı dedeğğerlerinden hesaplanan bir indeks deerlerinden hesaplanan bir indeks değğeridir. Dolayeridir. Dolayııssııyla, yla, 
ssııcaklcaklıık ve neme ilaveten rk ve neme ilaveten rüüzgarzgarıın son soğğutma etkisi ve direkt gutma etkisi ve direkt güüneneşş radyasyonun radyasyonun ııssııtma etkisini de itma etkisini de iççerdierdiğğinden sinden sııcaklcaklığıığın nasn nasııl hissedildil hissedildiğğini ortaya ini ortaya 
koyan en iyi indekslerden biri saykoyan en iyi indekslerden biri sayıılabilir. labilir. 

YukarYukarııdaki edaki eşşitlikten hissedilen sitlikten hissedilen sııcaklcaklıık hesaplanabilmektedir. k hesaplanabilmektedir. 
Bu eBu eşşitlikteki deitlikteki değğiişşkenler kenler şşööyledir:yledir:

Te : Hissedilen sTe : Hissedilen sııcaklcaklıık (k (ººF)F)
T  :  Ortam sT  :  Ortam sııcaklcaklığıığı ((ººF) F) 
RH: OrtamRH: Ortamıın ban bağığıl nemi (%)l nemi (%)

Yandaki tablo, sYandaki tablo, sııcaklcaklıık ve bak ve bağığıl nem del nem değğerlerine gerlerine göörere
insaninsanıın gern gerççekte hissettiekte hissettiğği si sııcaklcaklığıığı ggööstermektedir.stermektedir.
ÖÖrnerneğğin; 30 in; 30 ººC ve %70 baC ve %70 bağığıl nem bulunan ortamdal nem bulunan ortamda
aslaslıında snda sııcaklcaklığıığı 35 35 ººC olarak hissederiz.C olarak hissederiz.

Bilimsel ABilimsel Aççııklamalarklamalar
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