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Opis przyrz¹du.
     
               Mikroprocesorowy termoemetr kieszonkowy TKP-402Fl jest podrêcznym  miernikiem s³u¿¹cym do 
precyzyjnego pomiaru temperatury powierzchni cia³ sta³ych, cieczy i gazów. Jego ³atwa obs³uga, zasilanie 
bateryjne i kieszonkowe rozmiary zapewniaj¹ du¿y komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno 
w badaniach naukowych jak i przemyœle ceramicznym, suszarniach, przemyœle w³ókienniczym, przetwórstwie
tworzyw sztucznych i gumy.
               Termometr mikroprocesorowy model TKP-402 Fl  wspó³pracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. 
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny b³¹d pomiaru, zaœ wykorzystanie wyœwietlaczy LCD 
umo¿liwia oszczêdne u¿ywanie baterii zasilaj¹cej. Istotn¹ zalet¹ termometru jest mo¿liwoœæ preprogramowanego
dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez u¿ytkownika czujnika.
Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej
d³ugoœci( do kilku metrów)   

o               Termometr pozwala na odczyt, z rozdzielczoœci¹ 0,01 C, aktualnej temperatury  jak równie¿ temperatury 
minimalnej i maksymalnej, które panowa³y w mierzonym œrodowisku od momentu w³¹czenia do momentu 
wy³¹czenia termometru. Mo¿na tak¿e poprzez jego z³¹cze RS-232 lub klawiaturê zaprogramowaæ go tak aby
zapisywa³ w swojej pamiêci wewnêtrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez u¿ytkownika czasie.
Po zakoñczeniu rejestracji, zgromadzone w pamiêci wewnêtrznej wyniki pomiaru mog¹ byæ przeniesione na dysk
twardy komputera.

Parametry techniczne.

Wejœcie:..........................................................Czujnik temperatury . Pt - 100 klasa B wed³ug PN-EN 60751+A2:1997
Sposób pod³¹czenia czujnika do termometru: .................................. Kabel cztero¿y³owy ³¹czony za pomoc¹ gniazd

oRozdzielczoœæ pomiaru aktualnej  temperatury ............: ................. 0,01 C
oRozdzielczoœæ odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ........ 0,1 C

Dok³adnoœæ pomiaru temperatury: ................................................... 0,05% zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ......................................................................... Wyœwietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem : ............................................................RS-232
Odstêpy czasowe poszczególnych zapisów do pamiêci: od 1 minuty do 99 godzin
Pamiêæ wewnêtrzna (wersja Fl) .......................................................  50.000 zapisów
Zasilanie termometru: ...................................................................... Bateria lub akumulator 6 Volt
Obudowa termometru: ..................................................................... Czarny  plastik
Wymiary obudowy: .......................................................................... 146 x 82 x 39 mm
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