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Opis Przyrz¹du

Termometr mikroprocesorowy rejestruj¹cy model TC - 201Lm Doublo
jest przyrz¹dem s³u¿¹cym do precyzyjnego pomiaru temperatury 
w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych, bankach, szpitalach, 
przemyœle farmaceutycznym (GMP) oraz spo¿ywczym(HACCP), 
dojrzewalniach owoców, magazynach ¿ywnoœci, a tak¿e do monitoringu 
warunków transportu ¿ywnoœci i leków, gdy¿ jest przystosowany do 
monta¿u w kabinie kierowcy i mo¿e byæ zasilany z akumulatora 
samochodu dostawczego. Przyrz¹d jest te¿ przystosowany do 
zamontowania na panelu nadstawki lodówki laboratoryjnej oraz 
farmaceutycznej.  
Tor pomiaru temperatury wspó³pracuje z dwoma czujnikami oporowym 
Pt-100, wyœwietlaj¹c równoczeœnie  temperatury dwóch monitorowanych
obiektów.

Integrator systemu pod³¹czony do komputera
poprzez RS-232 lub USB pozwala po³¹czyæ 
THM-201 L m. w sieæ z innymi urz¹dzeniami
pomiarowymi marki “Geneza”. Po³¹czenie to   
jest realizowane pojedynczym kablem RS-485,
a d³ugoœæ takiej sieci mo¿e wynieœæ nawet 
900 metrów.
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Przyk³adowe œwiadectwo wzorcowania

Zastosowanie nowoczesnych uk³adów scalonych zapewnia minimalny b³¹d pomiarów, zaœ wykorzystanie du¿ych 
wyœwietlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umo¿liwia ³atwy odczyt wskazañ. Jaskrawoœæ œwiecenia wyœwietlacza
LED mo¿e byæ regulowana przez U¿ytkownika w zale¿noœci od oœwietlenia w miejscu stosowania miernika.
Zakres pomiarowy przyrz¹du pokrywa jednozakresowo temperatury od do z rozdzielczoœci¹ 0,1*C.  
Termometr mikroprocesorowy model TC-201 L m Doublo posiada
wewnêtrzn¹ pamiêæ typu flash o pojemnoœci do 50 000 zapisów 
oraz adresowalny przez U¿ytkownika interfejs RS-485, który 
umo¿liwia po³¹czenie TC-201 L m. Doublo w sieæ wraz z nawet 
30 sztuk innych urz¹dzeñ produkcji “Geneza” wyposa¿onych w 
interfejs RS-485.
Specjalizowany program komputerowy spe³niaj¹cy wymagania Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich
parametrów rejestracji a nawet pod³¹czenie do komputera modemu
GSM, wysy³aj¹cego SMS-y alarmowe do U¿ytkowników przyrz¹du.
U¿ytkownik mo¿e zaprogramowaæ interwa³ rejestracji ( czêstotliwoœæ
zapisu wyników pomiarowych ) w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, 
oddzielnie  dla ka¿dego kana³u pomiarowego. Trwanie rejestracji do
pamiêci wewnêtrznej przyrz¹du jest sygnalizowanie œwieceniem
ikonki “Dyskietka” na czo³ówce przyrz¹du.
Ponadto w trybie rejestracji on - line mog¹ zostaæ ustawione zarówno
alarmy wizualne na monitorze komputera PC jak i dŸwiêkowe 
generowane przez kartê dŸwiêkow¹ i g³oœniki w postaci g³osu lektora .                                   
Wszystkie wydruki z programu na drukarce komputerowej zawieraj¹ informacjê okreœlone w wymaganiach GLPs dla
laboratoriów akredytowanych oraz wytycznych Unii Europejskiej z dnia 07 marca 2013 w sprawie Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej produktów leczniczych do stosowania u ludzi (Dz. Urzêdowy Unii Europejskiej nr 2013/C 68/01).   
Dane techniczne

Wejœcie pomiaru temperatury ................ Czujniki Pt - 100 kl A lub B wed³ug PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury: ............................. -90*C do + 200*C
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury: ................. 0,1*C
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotnoœæ wilgotnoœæ wzglêdna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odleg³oœæ miernika od czujnika ....              . do 100 metrów
Regulacja jaskrawoœci wyœwietlacza LED\ ustawianie adresu RS-485 : ........... przyciski na obudowie przyrz¹du
Pojemnoœæ pamiêci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisów
Zasilanie : .................................................................. 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa: ................................................................... Czarny lub bia³y plastik 

-90*C +200*C 
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