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Parametry metrologiczne

Przenośny miernik cyfrowy do pomiaru temperatury 
termoparami typu K. Charakteryzuje się stosunkowo 
wysoką dokładnością, szerokim zakresem mierzonej 
temperatury, trwałością i niezawodnością. 

Posiada możliwość przełączania wskazań pomiędzy 
skalą Celsjusza i Fahrenheita. Regulowany offset 
wyprowadzony na płytę czołową umożliwia kompensację 
błędu termopary.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Skala temperatury:
Skala Celsjusza lub Fahrenheita, do wyboru przez użytkownika

Zakres pomiarów: od -50°C do 1300°C, (od -58°F do 2000°F)

Rozdzielczość:  1°C lub 1°F, 0.1°C lub 0.1°F

Dokładność:  Dokładność określana jest w odniesieniu 
  do temperatur w zakresie od 18°C do 28°C 
  (od 64°F do 82°F), przez 1 rok, z wyłącze-
  niem błędu termopary.
  ±(2°C) -50°C do 0°C
  ±(0,3% odczytu + 1°C) 0°C do 600°C
  ±(0,5% odczytu + 1°C) 600°C do 1300°C

Współczynnik temperatury:
0,1x(określona dokładność) na °C . (od 0°C do 18°C , od 28°C do 
50°C).

Zabezpieczenie wejściowe:
60V dc lub 24V rms ac maksymalnego napięcia wejściowego lub 
jakakolwiek kombinacja linii wejściowych.

Szybkość odczytu: 2.5 raza na sekundę.

Złącze wejściowe:
Zgodne ze standardowymi miniaturowymi złączami termopary (z 
płaskimi końcówkami w odległości 7,9 mm od siebie, od środka do 
środka).
 

Cechy i funkcje

Współpraca z termoparami typu K

T1, T2, T1-T2 - wskazanie wartości jednego z kanałów 
lub różnicy pomiarów w obu kanałach

Ręczny wybór rozdzielczości pomiaru

Wybór skali °C lub °F

HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na LCD

MAX/MIN - zapamiętanie wartości maksymalnej pomiaru

OFFSET - ręczna kalibracja wskazania zerowego

Sygnalizacja diodą LED podłączenia sondy pomiarowej 
do gniazda wejściowego termometru

Standardowe mini gniazda termopary

Sygnalizacja wyczerpania baterii

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

Zakres temperatury roboczej:
od 0°C do 50°C, (od 32°F do 122°F)

Temperatura przechowywania:
od -20°C do 60°C, (od -4°F do 140°F)

Wilgotność względna:
od 0% do 80% (od 0°C do 35°C) (od 32°F do 95°F)
od 0% do 70% (od 35°C do 50°C) (od 95°F do 122°F)

OGÓLNE INFORMACJE

Wyświetlacz:  3½-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) 
z maksymalnym odczytem: 1999

Bateria:  Standardowa bateria 9V (NEDA 1604,IEC 6F22)

Żywotność baterii:
Baterie węglowo-cynkowe: typowo 100 godzin

Baterie alkaliczne: typowo 200 godzin

Wymiary:  184 mm (wys.) x 62 mm (szer.) x35 mm (gł.)

Masa:   10,6 oz (300 g), łącznie z uchwytem

Sonda:
Termopara perełkowa typu K (izolacja teflonowa, L=1,2m, 
260°Cmax)
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