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Zastosowanie

Właściwości techniczne

Laboratoria pomiarowe

Kontrola jakości w zakładach produkcyjnych

Wysoka dokładność ± 0,01°C dla Pt100

Dokładność układu rzędu 40 milikelwinów (0,040°C)

Dokładna zgodność liniowa osiągnięta dzięki 
zastosowaniu hybrydowej metody wielomianowej

Proste i szybkie cyfrowe dopasowanie do kalibrowanych 
czujników, przechowywanie w pamięci do 10 punktów 
na kanał

Dodatkowe cyfrowe dopasowanie do czujników Pt100 
z wykorzystaniem niestandardowe stałych

Informacje podawane w sposób przejrzysty i wyczerpujący 
na wyświetlaczu alfanumerycznym

Rozdzielczość 0,01°C dla wejść Pt100

Funkcja inteligentnego czujnika Pt100 dla korekcji 
zapisanych na sondzie

Rejestrowanie danych

Szeroki zakres temperatur

Odczyt bezpośrednio w °C, °F, K i Ω

Układ wejściowy skonfigurowany w celu wyeliminowania 
napięć termicznych

Tempmaster PRO zapewnia precyzyjny pomiar temperatury za pomocą platynowego termometru oporowego, a także 
rejestrowanie wyników pomiaru. Urządzenie potrafi sprostać wymaganiom zarówno w laboratoriach jak i w halach 
produkcyjnych. Jest to wyjątkowo dokładny i stabilny termometr cyfrowy, w szczególności nadający się do zastosowania jako 
wzorzec odniesienia podczas kalibracji czujników temperatury Pt100.

Zastosowania obejmują branżę medyczną, farmaceutyczną, spożywczą, energetyczną, petrochemiczną, badania środowiska, 
prace badawczo-rozwojowe oraz placówki oświatowe.

Wzorcowy termometr cyfrowy dla czujników Pt100

Dwa porty wejściowe czujnika

Odczyt dla kanału A, B lub AB

Komunikacja szeregowa USB

Port USB dla pamięci flash

Precyzyjne śledzenie liniowości

Doskonała długookresowa stabilność

Oprogramowanie PC w komplecie

Programowalne wyjście analogowe (retransmisja)

Przedni panel wprowadzania danych i klawisze 
funkcyjne

Akumulator litowo-jonowy zasilany z sieci elektrycznej

Zgodność z CE i RoHS

Opis



Typ TEMPMASTER PRO
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Tempmaster PRO to następcą urządzenia Tempmaster 100, od ponad 25 lat cieszącego się ogromnym powodzeniem. 
Podobnie jak poprzednik, Tempmaster PRO zapewnia laboratoryjny standard pomiaru temperatury za pomocą czujników Pt100 
jednocześnie zapewniając większą wszechstronność, rozszerzając tym samym zakres zastosowań.

Wyniki pomiaru oraz komunikaty dla użytkownika są wyświetlane na przejrzystym ekranie OLED z rozproszonym 
podświetleniem. Dane można wyświetlać w °C, °F, K i Ω, w zależności od wymagań; wyświetlacz obsługiwany jest jedynie za 
pomocą dziewięciu przycisków na panelu przednim. Dzięki temu obsługa urządzenia jest prosta i przyjazna dla użytkownika.

Rozdzielczość wynosi 0,01°C: wszystkie obliczenia wykonywane są cyfrowo, bez efektu pełzania. Ogólna stabilność jest 
zoptymalizowana dzięki stosowaniu wyłącznie komponentów o najwyższej jakości, w tym precyzyjnych, wartościowych, 
metalizowanych drabinek rezystorowych.

Urządzenie jest wyposażone w dwa porty wejściowe dla 3- lub 4-przewodowych czujników Pt100; liczba przewodów jest 
wykrywana automatycznie. Wyniki pomiaru mogą być wyświetlane bezpośrednio z jednego z wejść lub różnicowo pomiędzy 
dwoma wejściami. Jednocześnie wyświetlana jest temperatura różnicowa i obie temperatury dla poszczególnych kanałów.

Za pomocą klawiatury lub dostarczonego oprogramowania PC można zaprogramować dla urządzenia Tempmaster PRO 
wartości kalibracji odpowiednie dla poszczególnych skalibrowanych czujników. Oprogramowanie PC umożliwia również 
dokonywanie korekcji w postaci zaprogramowanych stałych dla poszczególnych czujników Pt100. Zaprogramowane wartości 
są przechowywane w pamięci trwałej, co gwarantuje ich zapamiętanie (do czasu wprowadzenia nowych wartości), nawet po 
wyłączeniu urządzenia. Jeżeli świadectwo wzorcowania danej sondy określa konkretne wartości Ω dla różnych temperatur, 
istnieje możliwość wprowadzenia do Tempmaster PRO, za pomocą panelu czołowego lub oprogramowania, do dziesięciu tego 
rodzaju wartości wraz z odpowiednimi poziomami temperatury. Następnie urządzenie dokonuje cyfrowej automatycznej 
kalibracji powiązanej sondy dla zakresu obejmującego zastosowane wartości kalibracji; odczyt temperatury jest odpowiednio 
„skorygowany”. Nie jest konieczne dodatkowe ręczne obliczanie dokładnych wartości temperatury – są one wyświetlane 
bezpośrednio. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych błędów w obliczeniach. Bardzo wysoka precyzja systemu, poniżej 40 
milikelwinów jest możliwa do osiągnięcia poprzez dopasowanie sondy.

Istnieje możliwość wyświetlenia „zaprogramowanych” korekt w celu ich potwierdzenia. Niemniej jednak początkowe wejście, 
regulacja, włączanie i wyłączanie korekt są zabezpieczone specjalną sekwencją klawiszy, aby zapobiec ich przypadkowej lub 
nieupoważnionej modyfikacji. Upoważniony użytkownik może w każdej chwili zmienić te wartości.

Dla wejść Pt100 można stosować sondy SMART wyposażone w dedykowane „wartości korekcji” w złączu każdej sondy. Po 
podłączeniu sondy SMART do wejścia A, B lub do obu wejść, korekcja jest dokonywana automatycznie, bez konieczności 
interwencji ze strony użytkownika.

Jednym z popularnych zastosowań urządzenia Tempmaster PRO jest kalibracja porównawcza czujników „roboczych” ze 
skalibrowanym wzorcem lub czujnikiem pseudowzorcowym. Przykładowo, testowany czujnik w kanale B jest porównywany z 
czujnikiem wzorcowym (z zaprogramowanymi korektami) w kanale A. Po zastosowaniu, funkcja zerowa dokonuje korekcji 
odczytu temperatury różnicowej pomiędzy dwoma czujnikami do wartości zerowej. Dla przykładu, widoczna różnica temperatur 
pomiędzy dwoma czujnikami, dla której wiadomo, że występuje w tej samej temperaturze rzeczywistej może być skorygowana 
do wartości zerowej przed, na przykład, przeprowadzeniem doświadczeń z wymiennikiem ciepła.

Obydwa wejścia mogą być skanowane, a wartości rejestrowane zgodnie z konfiguracją parametrów określona przez 
użytkownika w oprogramowaniu PC; urządzenie jest wyposażone w zegar czasu rzeczywistego oraz pamięć wewnętrzną.

Ekran OLED z regulowanym poziomem kontrastu wyświetla wyniki pomiaru, komunikaty dla użytkownika oraz sygnalizuje tryb. 
Ta kluczowa cecha zapewnia wysoki stopień przyjazności dla użytkownika i zaufania. Komunikaty dla użytkownika wskazują, 
które przyciski i w jakiej kolejności należy nacisnąć, aby wybrać odpowiednie parametry i funkcje lub ustawić wartości kalibracji. 
Sygnalizacja trybu wskazuje, który z trybów pracy jest aktualnie wybrany.

Port USB do podłączenia pamięci masowej typu flash umożliwia przechowywanie i/lub eksport danych. Port ten pozwala 
również na proste aktualizowanie oprogramowania.



Standardowo dostarczane oprogramowanie PC pracuje w systemie Windows. Pozwala ono na programowanie 
niestandardowych parametrów kalibracji, zdalne sterowanie i pomiar oraz rejestrowanie wyników.

DANE TECHNICZNE

Wszystkie wartości obowiązują dla zasilania o parametrach nominalnych 240V / 50Hz i przy temperaturze otoczenia 20°C.

Wejścia / zakresy / czujniki

Typ Pt100 zgodnie z IEC 751 (ITS 90).
-200°C do 850°C
Ro = 100Ω
połączenie 3 lub 4 przewodowe z automatycznym rozpoznawaniem (z możliwością ręcznego wyboru)

Ogólna dokładność  ± 0,01ºC ± 0,0005% zakresu

Zgodność liniowa Poniżej ± 0,01ºC

Stabilność Poniżej 0,0025°C dla zmiany temp. otoczenia o 1°C
(vs temperatura otoczenia)

Nagrzanie Znikome w typowych warunkach otoczenia. W celu zapewnienia optymalnej stabilności należy odczekać 10
minut. Jeśli urządzenie było przechowywane w niskiej temperaturze czas ten wynosi co najmniej 30 minut.

Natężenie prądu czujnika Pt100 0,5 mA

Dokładność wyświetlanych 0,01
danych

Zmienny filtr Częstotliwość próbkowania do wyboru pomiędzy 4 i 64 (uśredniony pomiar dla odczytu).

Jednostki miary °C, °F, K, Ω

Kalibracja niestandardowa Wejściom A i B czujników Pt100 i wejściom A i B termopar można przypisać do 10 wartości kalibracji. Wartości są
przechowywane w pamięci trwałej do czasu, gdy zostaną zastąpione nowymi wartościami przez użytkownika. 
Do niestandardowej kalibracji można zastosować współczynniki ITS 90 lub IPST 68.

Inteligentne podłączenie Wartości korekcji są przechowywane w złączu.
czujnika (SMART)

Funkcja zerowa Dokonuje korekcji odczytu temperatury różnicowej pomiędzy dwoma czujnikami do wartości zerowej.

Opór wyprowadzenia czujnika opór każdego wyprowadzenia maksymalnie 5Ω

Rejestrowanie 8000 odczytów

Zasilanie Wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Zasilanie sieciowe 90-260V 50/60Hz, uniwersalny zasilacz w komplecie.
Żywotność baterii do 12 godzin przy pełnym naładowaniu.

Tłumienie sygnału 60dB @ 50Hz (50mV z zastosowaniem RMS)
szeregowego

Tłumienie sygnału wspólnego Zastosowanie 30V RMS pomiędzy wejściem a uziemieniem nie wywołuje żadnych mierzalnych skutków

Wyświetlacz znakowy ekran OLED 128 x 64 pikseli z rozproszonym podświetleniem.
Szeroki kąt widzenia, wysoki (regulowany) kontrast.

Sterowanie Na panelu przednim 9 membranowych przycisków umożliwiających sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia.

Obudowa Metalowa obudowa stołowa/regulowane nachylenie

Wymiary całkowite 190mm (Sz) x 70mm (W) x 250mm (Gł)

Masa ok. 3,0 kg

Łącza wejść 2 x Pt100 poprzez złącza typu D

Szeregowy port USB Izolacja, 38400 baudów, 8 bitów danych, bez bitów parzystości, 1 bit stopu. Zdalne sterowanie i pomiar.

Oprogramowanie PC Standardowo dostarczane na płycie CD-ROM. Zdalne sterowanie i pomiar: Zapis wyników do pliku/pobieranie danych
(standard) do komputera/programowanie korekcji

Wyjście analogowe (standard) Programowalne przez użytkownika, od 0 do 1V

Uwaga dotycząca stosowania: Wejścia urządzenia nie są izolowane z uwagi na fakt, że urządzenie to jest przeznaczony przede wszystkim do 
zastosowań laboratoryjnych i kalibracji na miejscu przemysłowych czujników temperatury. Tym samym, sondy
podłączone do urządzenia powinny być odizolowane od prądu wyzwalającego o wysokim napięciu.
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AKCESORIA I KODY ZAMÓWIENIOWE

Urządzenie Tempmaster PRO jest dostarczane w komplecie z zasilaczem impulsowym (90-260V, 50/60Hz), dwa łącza Pt100 
typu „D”, instrukcją obsługi i oprogramowaniem PC.

Precyzyjne sondy Pt100

Sondy Pt100 ze stali nierdzewnej o średnicy Ø6mm z 2m ekranowanym kablem w izolacji teflonowej i złączem:

LP - L250: 250mm długości, maksymalnie 250°C
LP - H450: 250mm długości, maksymalnie 450°C

Świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium UKAS (Wielka Brytania)

LP - UKAS: Kalibracja UKAS dla samego urządzenia.
LP - SYS.CAL: Kalibracja UKAS urządzenia i czujnika łącznie, w pięciu punktach. 
LP - COR.CAL: Kalibracja UKAS urządzenia i czujnika łącznie, w pięciu punktach, 

po wstępnej kalibracji samego czujnika i zaprogramowaniu korekcji.

Akcesoria

LP - TBLK3: Listwa zaciskowa do podłączenia 3-przewodowych czujników Pt100
LP - TBLK4: Listwa zaciskowa do podłączenia 4-przewodowych czujników Pt100
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