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monta¿u

Opis przyrz¹du
Komputerowy Rejestrator Temperatury model KRT-191BT jest miernikiem
s³u¿¹cym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury.
Jego ³atwa obs³uga zapewnia du¿y komfort pomiarów oraz szerokie
zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyœle
farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spo¿ywczym (HACCP),
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia:
“ Wymagania higieniczno - sanitarne w zak³adach produkuj¹cych lub
w prowadzaj¹cych do obrotu œrodki spo¿ywcze " (Dz. Ustaw Nr 104
poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów.
Przyrz¹d jest przystosowany do monta¿u wewn¹trz aparatury badawczej
i laboratoryjnej oraz w urz¹dzeniach technologicznych.
Komputerowy rejestrator temperatury KRT-191BT wspó³pracuje z czujnikiem
Przyk³adowe œwiadectwo wzorcowania
oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z norm¹.
Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny b³¹d pomiaru, zaœ wykorzystanie wyœwietlacza LCD umo¿liwia
³atw¹ komunikacjê z u¿ytkownikiem. Istotn¹ zalet¹ rejestratora jest mo¿liwoœæ preprogramowanego dopasowania
charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala
na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej d³ugoœci ( do kilkudziesiêciu metrów ).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyœwietlaczu LCD, aktualnej temperatury jak równie¿ alarmów
temperatury minimalnej i maksymalnej. £atwa obs³uga termometru, proste programowanie za pomoc¹ klawiszy
umieszczonych na obudowie przyrz¹du pozwala rozpocz¹æ i zakoñczyæ rejestracjê bez potrzeby pod³¹czania do
komputera. Wyniki rejestracji mog¹ byæ przeniesione bezprzewodowo (modu³ Bluetooth) lub/i poprzez z³¹cze
RS-232, RS-485 lub USB na dysk twardy komputera. Z³¹cze RS-485 pozwala na tworzenie sieci do 32 urz¹dzeñ,
z których najdalsze mo¿e byæ w odleg³oœci do 900 (dziewiêæset) metrów od komputera PC.
Rejestrator KRT-191 BT poprzez swoje z³¹cze RS-232,RS-485, usb lub modu³ Bluetooth mo¿e byæ tak¿e programowany
z poziomu komputera, tak aby zapisywa³ do swojej pamiêci wewnêtrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez
u¿ytkownika czasie.
Poprzez swoje z³¹cza RS-232, RS-485 i usb rejestrator KRT-191 BT mo¿e równie¿ wspó³pracowaæ on-line z
komputerem PC.
Wywietlacz LCD sygnalizuje przekroczenie zadanych przez u¿ytkownika alarmowych poziomów temperatury.
oraz trwaj¹c¹ rejestracjê do pamiêci wewnêtrznej. Dodatkowe ikona na p³ycie czo³owej rejestratora sygnalizuje ³adowanie
wewnêtrznego akumulatora podtrzymuj¹cego trwaj¹c¹ rejestracjê temperatury w przypadku zaniku napiêcia
zasilaj¹cego przyrz¹d.

Parametry techniczne.
Wejœcie:....................................................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A zgodny z norm¹ PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ..............................................................................................-90*C do +300*C
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury .............................. ...................................................... 0,1*C
Dok³adnoœæ pomiaru temperatury (bez uwzglêdnienia b³êdu czujnika):................................ 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ............................................................................... Wyœwietlacz LCD
Komunikacja z komputerem poprzez interfejsy:
bezpoœrednia.................................................................. RS - 232, RS-485 i USB
radiowa .......... modu³ Bluetooth pod³¹czany do gniazda RS-232 (zasiêg zale¿ny od warunków )
Pamiêæ wewnêtrzna ............................................................................. 50.000 zapisów
Odstêpy czasowe poszczególnych zapisów do pamiêci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :.............................................................................. adapter 230 V ac/ 9 Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................................ czarny plastik
Wymiary czo³a obudowy: .............................................................................. 72 x 72 mm

