
PT100 logger 

Pt100 logger on sarjaliikenteellä tehty tiedonkeräyslaite.  

 

Pt100 anturi toimii -100 ... +450 °C  tarkkuusluokassa A 0 °C = ± 0,15 °C, 100 °C = ± 0,35 °C 

ja  -196 ... +600 °C tarkkuusluokassa B  0 °C = ± 0,3 °C, 100 °C = ± 0,8 °C  

Laitteeseen kuuluu erillinen anturi. Johdon pituus 3m ja anturin pituus 300mm. 

Itse mittalaite on 145 *70 *50 mm kokoinen.  

Käyttöjännite o 12V 0.1A  

Sarjaliikennenopeus on 9600 baudia. 

Mittauksia voidaan tehdä yksitellen tai peräkkäin, määrätyin aikavälein.  

Yksittäisen mittauksen voi tehdä antamalla laitteelle komennon #TT00% 

Vastaus: $TT00;021.64C;2021.01.10 16:03:01 

Eli vastaustunnus $TT00; lämpötila: 021.64 C; päivämäärä 2021.01.10 Kello:16:03:01  



Antamalla komennon #TM001% eli vaihtamalla moden jatkuvaksi, ei tarvitse antaa 
komentoja, jotta saisi vastuksen. Antamalla #TM000% laite ei tee mitään, ennekuin sille 
annetaan komento.  

Antamalla mittausten väliaika #TD09990% saadaan mittausajaksi 999sekuntia eli 16 
minuuttia ja 36s.  

#TA0099% tällä komennolla laite vaihtaa osoitteensa  99 eli seuraavat komennot pitää 
tehdä #TA9900% siis tällä komennolla vaihdetaan osoite takaisin 00. 

#TC00% komennolla voidaan asettaa kello oikeaan päivämäärään ja aikaan.  

Komentoina voidaan käyttää nappeja 1-6,+,-,Esc   

Näytölle tulee esim.  2021.03.25 22:00:56 

Painamalla 6-nappia, nousee vuosi ja painamalla 5 nappia nousee kuukausi, painamalla 4-
nappia nouse päivämäärä, painamalla 3 nappia nousee tunnit, painamalla 2-nappia 
nousevat minuutit ja painamalla 1-nappia nousevat sekunnit. 

Painamalla – näppäintä, kaikki napit toivat samalla tavoin, mutta vähentävät aikaa.  

Esc nappi lopettaa tämän moden.  



 

Kuva1. PT100 laite pöydällä. 

Keskellä Pt100 anturi, oikealla verkkolaitteen (2.5 mm) liitäntä, oikealla ylhäällä sarjaliikenne 
liitin. Keskellä on vasemmanpuoleinen LED joka vilkkuu aina mittauksen jälkeen. Oikean 
puoleinen led vilkkuu joka sekunnin jälkeen. 

Mittaus voidaan tehdä seuraavasti: Käynnistetään sarjaliikenneohjelma ja laitetaan se 9600 
baudille. Laitetaan tiedon talletus päälle esim. test.txt. Käynnistetään PT100 loggeri. 
Tehdään mittaukset ja sammutetaan sarjaliikenneohjelma. Käynnistetään Excel- ohjelma ja 
haetaan siihen test.txt ohjelma. Muutetaan ohjelmaan puolipisteet tyhjiksi ja pisteet 



pilkuiksi.  Siirretään aika ensimmäiseksi ja valitaan aika ja lämpötilarivit. Haetaan Excelin 
yläriviltä Lisää/Piste ja valitaan toinen kuvio ylhäältä.   

 

Tässä on PT100 mittaus käden lämpötilasta  

Sama voidaan tehdä Display ohjelmalla. Siinä pitää numerossa esiintyä lämpötilassa pilkun 
asemasta piste (USAn käytäntö). Ja kanavanumero esim. 1,  

Alla esimerkki. Nämä muutokset on helppo tehdä Notpadilla.    

aika, 1,Lämpötila 

6:09:16, 1,21.98 

6:09:17, 1,21.98 

6:09:18, 1,21.98 

6:09:19, 1,21.98 

6:09:20, 1,21.98 

6:09:21, 1,21.96 

6:09:22, 1,21.96 



6:09:23, 1,21.96 

6:09:24, 1,21.96 

6:09:25, 1,21.94 

6:09:26, 1,21.96 

6:09:27, 1,21.94   

 

Tässä on PT100 mittaus käden lämpötilasta esitettynä Display ohjelmalla. Kuvasta nähdään 
aika hiirellä. 
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