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Zastosowanie

Właściwości techniczne

Laboratoria pomiarowe

Kontrola jakości w zakładach produkcyjnych

Rejestracja temperatury w piecach przemysłowych

Magazyny

Konfiguracja systemów ogrzewania i wentylacji 

Budownictwo i zarządzanie energią 

Monitoring instalacji chłodniczych/zamrażalniczych 

Niski koszt – wysoka wydajność

Interfejs USB PC

8 wejść termoparowych (typu J, K, T, E, N, R, S i B) 
lub Pt100 (3-przewodowe)

Wbudowany wyświetlacz dla wybranego kanału 
lub automatyczne przewijanie wszystkich kanałów

Rozdzielczość 0,1°C dla wyświetlacza L200,
0,01°C dla oprogramowania

Funkcja automatycznej kalibracji

Wybór °C/°F

Dołączone oprogramowanie PC pozwalające 
na zdalną kontrolę, pomiar, rejestrowanie i kalibrację

Prosta obsługa

Oznaczenie CE

Zgodność z RoHS

2 lata gwarancji

Termometr Labfacility L200 w wersjach dla czujników Pt100 lub termopar można podłączyć do komputera, co pozwala na 
precyzyjne, uniwersalne, 8-kanałowe odczyt temperatury mierzonej, a także umożliwia skanowanie i rejestrowanie wyników 
pomiaru. Urządzenie może być także stosowane jako samodzielny wskaźnik/rejestrator wyposażony w cyfrowy wyświetlacz.

Wbudowana funkcja automatycznej kalibracji dla wersji z wejściem termoparowym pozwala na szybką i wygodną kalibrację na 
miejscu bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu poza dedykowanym zewnętrznym łączem. Automatyczna 
kalibracja zakresów Pt100 jest równie prosta i odbywa się za pomocą wtykowych rezystorów precyzyjnych.

Oprogramowanie PC dostarczane wraz z urządzeniem jest wyposażone w funkcje kontroli, pomiaru oraz kalibracji.

Rejestrator L200 został zaprojektowany z myślą o 
zapewnieniu wyjątkowej stabilności przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej rozdzielczości pomiaru. W doskonały 
sposób godzi on wymagania hali produkcyjnej z precyzją 
badań naukowych, a do tego jest dostępny w bardzo 
konkurencyjnej cenie.

8-kanałowy wskaźnik/rejestrator temperatury

Opis
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DANE TECHNICZNE w temperaturze otoczenia 20°C

Wejście / zakres

Typ Pt100 zgodnie z IEC 751 (3-przewodowy) -200°C do +850°C

Termopary zgodnie z IEC 584
Typ J -200°C do +750°C
Typ K -200°C do +1200°C
Typ T -200°C do +350°C
Typ E -200°C do +900°C
Typ N 0°C do +1300°C
Typ R 0°C do +1760°C
Typ S 0°C do +1760°C
Typ B +300°C do +1800°C

Uwaga: żadne z wejść nie jest izolowane, konstrukcja czujnika powinna być izolowana.

Dokładność Termopary J K T E i N poniżej +/- 0,1°C +/-0,1% zakresu -100°C do końca przedziału (od zera do końca
przedziału typ N) +/-0,15% zakresu -101 do -200°C (J K T i E)

Termopary R S i B poniżej +/-0,1°C +/-0,15% zakresu
Liniowość ± 0,05°C

Pt100 poniżej ± 0,05°C ± 0,1% zakresu

Pełzanie zera ± 0,01% zakresu pomiarowego na °C

Pełzanie zakresu ± 0,01% zakresu pomiarowego na °C

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Rozdzielczość wyświetlacza Zakres dla termopary 0,1°C 
Zakres dla Pt100 0,01°C

Interfejs użytkownika Klawisze na panelu przednim odpowiadające kanałom lub aut. skanowanie do wyboru. 
Oprogramowanie PC dla wszystkich innych zadań.

Wskazywanie Nr kanału, zmierzona temperatura (°C lub °F)

Wbudowana kompensacja Automatyczna i precyzyjna kompensacja złącza odniesienia wbudowana dla zakresów termopar
spoiny odniesienia termopar

Automatyczna kalibracja Do zainstalowania w zakładzie użytkownika. Urządzenie automatycznie kalibruje się przy każdym cyklu A/D*

Detekcja i sygnalizacja Sygnalizacja wysokiego błędu
automatycznego rozwarcia Jeśli jest to wymagane, niezależne alarmy powinny być stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu
obwodu czujnika

Temperatura pracy 0 do +50°C

Temperatura przechowywania -20°C do 70°C 

Zaciski wejściowe 8 x termopara: mini złącza 
8 x Pt100, kostki zaciskowe

Interfejs PC USB

Zasilanie 6 V DC (5,5-9,0V) poprzez uniwersalny zasilacz sieciowy (w zestawie) 120-250V 50/60Hz

Przedział rejestrowania od 5 sekund do 1 godziny

Wbudowana pamięć 512 zbiorów wyników

Oprogramowanie PC Standardowo dostarczane na płycie CD-ROM. Zdalna kontrola i pomiary: 
Zapis wyników do pliku 
Pobieranie danych do komputera 
Rejestrowanie, kalibracja

Wersja L200-TC (wejścia termoparowe).
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*Funkcja automatycznej kalibracji dla wersji z termoparą pozwala na szybkie i wygodne dokonanie kalibracji na miejscu i nie wymaga żadnego 
dodatkowego sprzętu poza dedykowanym zewnętrznym łączem (opcja). Wygodna i szybka automatyczna kalibracja zakresów Pt100 za pomocą 
wtykowych rezystorów precyzyjnych (opcja).

Identyfikowalna kalibracja jest możliwa do przeprowadzenia przez użytkownika w wygodny sposób i bez konieczności zlecania prac akredytowanemu 
laboratorium, za pomocą certyfikowanego cyfrowego woltomierza DVM. Woltomierz może posłużyć do pomiaru napięcia kalibracji wytwarzanego wewnątrz 
termometru L200 dzięki portowi „cal port” umieszczonemu na zewnątrz obudowy przyrządu. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu kalibracji i 
ograniczenie kosztów.

KODY ZAMÓWIENIOWE

Wejście termoparowe  x8 L200-TC
Wejście Pt100 x8 L200-PT

Kalibracja niestandardowa szczegóły w zamówieniu

Standardowe akcesoria W zestawie z termometrem L200 znajduje się również zasilacz, kabel USB, oprogramowanie PC
oraz instrukcja (na płycie CD). Wersja L200-TC zawiera także łącze zewnętrzne.
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