
1-Wy³¹cznik g³ówny, 2-Gniazdo zasilania, 3-Bezpiecznik,
 4-Gniazda czujników 5-Gniazdo drukarki, 6-Gniazdo RS-232,
 7- Gniazdo modemu GSM  

Termohigrometr Mikroprocesorowy
                     Model THM - 2001 GSM 
Opis przyrz¹du.
                 
Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2001 GSM 
jest nowoczesnym urz¹dzeniem s³u¿¹cym do pomiaru
temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej z mo¿liwoœci¹
rejestracji wyników pomiarowych w pamiêci wewnêtrznej
lub na drukarce komputerowej, a za poœrednictwem
z³¹cza RS-232 mo¿e siê komunikowaæ z komputerem.
Przyrz¹d posiada tak¿e specjalne z³¹cze do komunikacji
z modemem GSM, co umo¿liwia automatyczne wysy³anie
w formie SMS, komunikatów alarmowych nawet na szeœæ
ró¿nych telefonów komórkowych. Istnieje tak¿e
mo¿liwoœæ wysy³ania na ¿¹danie wyników pomiarowych. 
Miernik jest umieszczony w odpornej na trudne warunki 
technoklimatyczne obudowie spe³niaj¹cej wymagania
normy IP 65, zaœ w uk³ad zasilania sieciowego jest 
w³¹czony specjalny filtr przeciwzak³óceniowy, co w 
znacz¹cy sposób rozszerza zakres stosowania przyrz¹du.
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oTemperatura: 23,5 C
Wilgotnoœæ: 38,5 % RH
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Rok za³o¿enia 1990

Pomiar i regulacja temperatury

0601/51 11 98, fax:012/647 61 74

Przedstawiciel na Œl¹sku in¿. Ryszard Niedzielski
tel/fax: 032/241 63 71             kom.0505 696 0 29
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KOMPUTEROWY  REJESTRATOR TEMPERATURY
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Wejœcia czujników temperatury

zatrzask
drzwiczek

zasilanie

RS 232

Drukarka

Komputerowy Rejestrator 
Temperatury Model KRT 198

Opis przyrz¹du.

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. W zale¿noœci od
wersji, oraz zastosowanego czujnika, urz¹dzenie pozwala na 

opomiar i rejestracjê temperatury w zakresie od -100C a¿ do
o+1750C nawet w oœmiu niezale¿nych punktach pomiarowych. 

W trybie "AUTO" istnieje mo¿liwoœæ automatycznego monitorowania
 wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora
 interwale czasowym i zapisywania wyników w pamiêci wewnêtrznej
 lub rejestrowania ich za pomoc¹ standardowej drukarki komputerowej.
 Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 198 jest przeznaczony 
do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w ró¿nych
procesach technologicznych, klimatyzowanych pomieszczeniach
oraz ch³odniach.

                                Termometr Cyfrowy
                                             Model T C - 201

TERMOMETR  CYFROWY
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Zakres: od do o       +125Co-25C

Oferta 
   dla zak³adów miêsnych, mleczarskich i piekarskich, przetwórstwa owocowo-warzywnego zgodnie z wymaganiami unijnymi HACCP
   oraz Rozporz¹dzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Ustaw 117 poz.1011 z 2002 r. i Dz. Ustaw 192 poz. 1610 z 2002 r)  
                       a tak¿e Ministra Zdrowia (Dz. Ustaw 234 poz.1979 z 2002 roku i Dz. Ustaw 21 poz. 179 z 2003 Roku)
                                                                  (aparatura uwierzytelniona/wzorcowana w Urzêdzie Miar RP) 

Termometr cyfrowy model TC-201 jest przyrz¹dem
s³u¿¹cym do precyzyjnego pomiaru temperatury w
ladach ch³odniczych.
Du¿e, czerwone cyfry zapewniaj¹ dobr¹ widocznoœæ. 

Jeden przyrz¹d nadzoruje nawet  obiektów.osiem 

Przyrz¹d jest dostarczany wraz z indywidualnym 
œwiadectwem wzorcowania Urzêdu Miar RP, stosownie
do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.

Jeden przyrz¹d
nadzoruje nawet

 obiekty.cztery

Komputerowy System Sprawdzania Termometrów
                                        Przemys³owych ISO-Test 9000

KRAKÓW

TRYBTRYB

status

Mikroprocesorowy  Zadajnik  
         Temperatury

Model MZT - 197

Sieæ

Mieszad³o

Opis systemu

Komputerowy System Sprawdzania Termometrów
Przemys³owych model ISO-TEST 9000 jest
przeznaczony do stosowania przez s³u¿by kontroli
jakoœci przedsiêbiorstw produkcyjnych, w
szczególnoœci przemys³u spo¿ywczego oraz
farmaceutycznego, a tak¿e dzia³y techniczne
hurtowni spo¿ywczych i hipermarketów. Zadaniem 
systemu jest umo¿liwienie kompleksowych
sprawdzeñ przy ocenie zdolnoœci termometrów
przemys³owych zarówno Pt-100 oraz rtêciowych
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KOMPUTEROWY  TESTER  Pt100
KTPt197
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R¹czka

jak i elektronicznych miêdzy okresami wzorcowania zgodnie z
wymaganiami 
(Dz. Ustaw 192 poz.1610 z 2002 r) oraz walidacji 
W sk³ad systemu wchodzi sterowany mikroprocesorowo zadajnik
temperatury, umo¿liwiaj¹cy zadawanie temperatury sprawdzeñ zarówno
termometrów rtêciowych, elektronicznych jak i czujników Pt - 100,
mikroprocesorowy termometr wzorcowy TKP-202m z czujnikiem Pt-100,
umo¿liwiaj¹cym “wstêpne” sprawdzenie wskazañ czujników i 
termometrów “na obiekcie”.
Dla przedsiêbiorstw u¿ywaj¹cych równie¿ czujników Pt-100, 
proponujemy dodatkowo sterowane komputerem PC, automatyczne 
urz¹dzenie pomiarowe do równoczesnego sprawdzania 7-miu czujników
Pt-100 z wyjsciem na drukarkê komputerow¹ i gniazdem RS-232
umo¿liwiaj¹cym komunikacjê z komputerem i pe³nym oprogramowaniem
pozwalaj¹cym na dokumentowanie sprawdzeñ czujników u¿ytkowych.

Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
HACCP.



KOMPUTEROWY REJESTRATOR

 TEMPERATURY
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Komputerowy Rejestrator Temperatury
                                             KRT-2002 

Komputerowy rejestrator temperatury jest specjalizowanym
przyrz¹dem do rejestracji temperatury podczas procesów

jak równie¿ 
Komputerowy rejestrator KRT-2002 wspó³pracuje  z czujnikiem
Pt-100, zaœ z komputerem komunikuje siê za pomoc¹ z³¹cza
RS-485, które pozwala pod³¹czyæ do jednego komputera nawet
32 sztuki rejestratorów. 
Zakres pracy urz¹dzenia od do 
Przyrz¹d jest wyposa¿ony w wewnêtrzny akumulator i dlatego
mo¿e monitorowaæ ch³odnie nawet w przypadku chwilowego
zaniku napiêcia zasilaj¹cego.

pasteryzacji lub sterylizacji monitoruje ch³odnie.

-50*C +160*C.
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TERMOMETR REJESTRUJACY
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Rejestruj¹cy Termometr Mikroprocesorowy
                                                                TKP-302Fl
do monitorowania warunków transportu ¿ywnoœci

Termometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków
transportu sch³odzonej ¿ywnoœci zgodnie z wymaganiami

oraz Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia RP (Dz. Ustaw
Nr 21 poz.179 z roku 2003) w sprawie wymagañ sanitarnych
dotycz¹cych œrodków transportu ¿ywnoœci,  a w przypadku
wyrobów mleczarskich Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (Dz.Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002).

Termometr jest montowany w kabinie kierowcy i jest  zasilany z 
akumulatora samochodu dostawczego. Czujnik temperatury jest
montowany w przestrzeni ³adunkowej samochodu.
Wyniki rejestracji s¹ zapisywane w pamiêci wewnêtrznej rejestratora
i mog¹ byæ przeniesione na dysk twardy komputera bezpoœrednio
z przyrz¹du lub za poœrednictwem 

HACCP 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia (x 8 pkt.6 oraz

x 10 pkt.1) za utrzymanie wewn¹trz œrodka transportu w³aœciwej
temperatury dla danego artyku³u odpowiada osoba sprawuj¹ca
nadzór nad przewozem tych artyku³ów.

czytnika pamiêci UC - 103.

Przyrz¹d jest dostarczany wraz  indywidualnym 
œwiadectwem wzorcowania Urzêdu Miar RP stosownie
do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.

Przyrz¹d jest dostarczany wraz  indywidualnym 
œwiadectwem wzorcowania Urzêdu Miar RP stosownie
do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.

          Programy Komputerowe
Do zaprezentowanych przyrz¹dów dostarczamy równiez odpowiednie
programy komputerowe pozwalaj¹ce na wizualizacjê w formie 
tabelarycznej i graficznej wyników rejestracji. Nasze programy
komputerowe umo¿liwiaj¹ równie¿ automatyczn¹ obróbkê statystyczn¹
wyników pomiarowych. Istotn¹ zalet¹ programów jest ich praca w tle
co umo¿liwia normaln¹ pracê na komputerze podczas procesu 
rejestracji.

Przyk³adowa rejestracja na komputerze temperatury i wilgotnoœci.
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Termohigrometr Rejestruj¹cy
                                        Model THM-2003

Termohigrometr Mikroprocesorowy THM-2003 jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym
 do pomiaru temperatury oraz wilgotnoœci wzglêdnej z mo¿liwoœci¹ 
rejestracji wyników pomiarowych w pamiêci wewnêtrznej, a za
poœrednictwem z³¹cza RS-232 lub te¿ specjalnego czytnika zawartoœci
pamiêci mog¹ siê komunikowaæ z komputerem.

£atwa obs³uga przyrz¹du, proste programowanie za pomoc¹ klawiszy
umieszczonych na obudowie przyrz¹du pozwala rozpocz¹æ i zakoñczyæ
rejestracjê bez potrzeby pod³¹czenia do komputera. Dwie kolorowe lampki 
sygnalizuj¹ przekroczenie alarmowych poziomów  temperatury i/lub
wilgotnoœci wzglêdnej. Odczyt wyników pomiarowych oraz programowalnych
parametrów odbywa siê na du¿ym alfanumerycznym wyœwietlaczu, co 
umo¿liwia ich odczyt zarówno w ciemnoœci jak i przy silnym oœwietleniu.

Urz¹dzenie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami jest przeznaczone 
do monitoringu klimatu w magazynach wyrobów przemys³u spo¿ywczego
oraz niektórych pomieszczeniach produkcyjnych.

Przyrz¹d jest dostarczany wraz z indywidualnym œwiadectwem
wzorcowania Urzêdu Miar RP stosownie do obowi¹zuj¹cych 
przepisów.
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Rejestruj¹cy Termometr Mikroprocesorowy
                                             Model TKP-402Fl

Termometr ten wraz z precyzyjnym ostrzowym czujnikiem temperatury Pt-100 model OS-130 jest 
przeznaczony do kontroli temperatury panuj¹cej w ch³odniach
sk³adowych, ladach ch³odniczych w sklepach oraz w œrodkach transportu ¿ywnoœci. Przyrz¹d pozwala
tak¿e na kontrole i rejestracjê temperatury w procesach termicznych oraz wody technologicznej w
zak³adach przetwórstwa spo¿ywczego. Za jego pomoc¹ mo¿na te¿ sprawdzaæ temperaturê panuj¹c¹  w 

Miernik jest umieszczony w obudowie kieszonkowej i jest zasilany z czterech baterii 1,5 Volt. £atwa
obs³uga termometru, proste programowanie za pomoc¹ klawiszy umieszczonych na obudowie pozwala
rozpocz¹æ i zakoñczyæ pomiar/rejestracjê bez potrzeby pod³¹czania do komputera.

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 

pomieszczeniach produkcyjnych, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przyrz¹d jest dostarczany wraz z indywidualnym
œwiadectwem wzorcowania Urzêdu Miar RP
stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów.
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