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TERMOMETRY CYFROWE

 

Sondy
K, J, T, E, R, S, N

 CHY502A 2 kana³y, RS-232               Nr kat. 103034
Profesjonalny termometr klasy 0.05%, 4 ½ cyfry przeznaczony do wspó³pracy z 
zewnêtrznymi termoparami typu: K, J,  T,  E,  R, S, N. 
Posiada wewnêtrzn¹ pamiêæ oraz z³¹cze optyczne RS-232C wraz z 
oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym zbieranie i wizualizacjê pomiarów. 

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Podœwietlany wyœwietlacz LCD: g³ówny 4½ cyfry 
(19999), pomocniczy 4½ cyfry (19999) 
i dodatkowy (HH:MM:SS) wskazuj¹cy czas,
datê i T1-T2 

• Wspó³praca z 7 rodzajami sond
• T1, T2, T1-T2 - wskazanie wartoœci jednego 

z kana³ów lub ró¿nicy pomiarów w obu 
kana³ach

• Wybór skali °C lub °F
• HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku 

pomiaru na LCD
• MAX, MIN, MAX-MIN i AVG - zapamiêtanie 

wartoœci maksymalnej, minimalnej, obliczanie
ró¿nicy i wartoœci œredniej

• D - pomiar ró¿nicowy wzglêdem aktualnej 
wartoœci pomiarowej

• Okreœlenie limitów temperatury Lo (min), 
Hi (max) z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹ ich 
przekroczenia

• SAVE/READ - zapamiêtywanie i przegl¹danie 
wyników pomiarów w 128 komórkach 
nieulotnej pamiêci wewnêtrznej)

• LOG/READ - ci¹g³a rejestracja pomiarów z 
ustalonym odstêpem czasowym 1s÷24h 
w 1024 komórkach nieulotnej pamiêci wewn.

• Wyjœcie sta³opr¹dowe sygnalizuj¹ce stany Hi i Lo 
• Standardowe mini gniazda termopar
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• Programowalny czas autowy³¹czenia miernika po czasie bezczynnoœci 

5÷19999 min.
• Kompensacja sondy - “przesuniêcie zera”
• Gniazdo zewnêtrznego zasilania

    DANE TECHNICZNE:

Typ sondy: termopara typu K, J, T, E, R, S, N
Zakresy/Dok³adnoœæ: K: -200°C do 1372°C(±0,05% + 0,3°C; -50°C ÷ 1370°C)

J: -210°C do 1200°C (±0,05% + 0,3°C; -50°C ÷ 1370°C)
T: -200°C do 400°C (±0,05% + 0,3°C; -50°C ÷ 1370°C)
E: -210°C do 1000°C (±0,05% + 0,3°C; -50°C ÷ 1370°C)
R/S: 0°C do 1767°C (±0,05% + 2°C; 0°C ÷ 1767°C)
N: -50°C do 1300°C (±0,05% + 0.4°C; 0°C do 1300°C)

Rozdzielczoœæ: K/J/T/E/N: 0,1°C; R/S: 1°C
Zabezpieczenia: 24V DC/ACrms

    POZOSTA£E DANE :

Wyœwietlacz .......................................LCD podœwietlany, g³ówny 4½ cyfry (19999) 
 pomocniczy 4½ cyfry (19999); 

dodatkowy wskazuj¹cy czas lub datê lub T1-T2 (HH:MM:SS)
Próbkowanie ............................................................................................2,5 razy/s
Wspó³czynnik temperaturowy.........0,1 x (podana dok³adnoœæ)/°C (<18°C, >28°C)
Œrodowisko pracy........................................................................0÷50°C; RH<80%
Œrodowisko przechowywania...................................................-20÷60°C; RH<70%
Zasilanie/ ¿ywotnoœæ..................................................bateria 9V (6F22) / ok. 100 h
Wymiary / masa ...........................................................192 x 91 x 52.5 mm / 365 g

Wyposa¿enie: 
2 sondy pere³kowe typu K (izolacja teflonowa, l=1,2m, 260°Cmax), interfejs 
optyczny RS-232 z oprogramowaniem, holster, bateria, instrukcja obs³ugi w 
jêzyku polskim 
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