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            Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny b³¹d pomiaru, zaœ wykorzystanie wyœwietlacza LED umo¿liwia
odczyt wskazañ nawet przy s³abym oœwietleniu i z du¿ej odleg³oœci. Istotn¹ zalet¹ termometru jest mo¿liwoœæ 
preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie 
automatycznej kompensacji d³ugoœci kabla ³¹cz¹cego zespó³ czujników z przetwornikiem/termometrem pozwala na 
zastosowanie czujników z kablem o dowolnej d³ugoœci ( do kilkudziesiêciu metrów ).    
               Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim  wyœwietlaczu LED, aktualnej temperatury przy równoczesnym 
wyjœciu sygna³u analogowego 4 do 20 mA i 0 do 10 V na inne urz¹dzenie.
               Przyrz¹d mo¿e byæ dostarczany z ró¿nymi typami czujników w tym równie¿ w wykonaniu kana³owym.  

Parametry techniczne.

Wejœcie:............................................................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A wed³ug PN-EN60751+A2:1999
Wyjœcie: ............................................................... Standaryzowany pr¹d 4 do 20 mA                                              
              ................................................................ Standaryzowane napiêcie 0 do 10 V
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-50*C do +150*C
Rozdzielczoœæ pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,1*C  
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury (bez uwzglêdnienia b³êdu czujnika): . 0,08 %  zakresu pomiarowego
Odczyt  temperatury: ............................................................................... Czerwony wyœwietlacz  LED 0,4 cala
Jaskrawoœæ œwiecenia wyœwietlacza: .................................................... ustawiana przez u¿ytkownika 
Zasilanie termometru :...........................................................................  adapter 230 V ac / 9 Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................................   bia³y  plastik
Wymiary obudowy: ..............................................................................  120 x 80 x 45 mm

Opcje:

Zakres przetwarzania temperatury  wed³ug wymagañ u¿ytkownika podany przy zamówieniu
przyrz¹du. 
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                                                                                                                                       Model TC-PUI

Opis przyrz¹du

Termometr mikroprocesorowy z
przetwornikiem temperatury na 
standaryzowane sygna³y pr¹dowe oraz
napiêciowe jest precyzyjnym przyrz¹dem 
umo¿liwiaj¹cym pomiar i/lub regulacjê 
temperatury w przypadku znacznej 
odleg³oœci pomiêdzy przyrz¹dem a 
urz¹dzeniem wykonawczym lub 
rejestratorem. 
Ten precyzyjny przetwornik znajduj¹cy
szczególne zastosowanie w uk³adach
automatyki przemys³owej pozwala 
przetworzyæ zmianê rezystancji czujnika
Pt-100 w funkcji temperatury na 
standaryzowany pr¹d lub napiêcie. 
Wszystkie przetworniki s¹ precyzyjnie 
kalibrowane co gwarantuje ich 
kompatybilnoœæ z szerok¹ gam¹ 
multimetrów cyfrowych,
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miliamperomierzy, wskaŸników cyfrowych, rejestratorów i regulatorów posiadaj¹cych standardowe wejœcie pr¹dowe
4 do 20 mA lub napiêciowe 0 do 10 V.  Przyrz¹d jest przystosowany do monta¿u na œcianie i jest zasilany z zewnêtrznego
adaptera 230 V ac/ 9 Vdc.
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