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Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT
                               wersja panelowa do szaf ch³odniczych z opcj¹ WiFi

. 
 Dane techniczne.
  
 Wejœcie: ................................................................ jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100 zgodne z norm¹ PN-EN 60751 + A2:1997 
 Sposób pod³¹czenia g³owic pomiarowych: ............................ linia cztero¿y³owa (odleg³oœæ czujników do 100 metrów)
 Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.........................................................................  do .

o Rozdzielczoœæ pomiaru i rejestracji temperatury: .......................................... 0,02 C
 Interwa³ czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomoc¹ klawiatury)
 Sposób wydruku wyników pomiarowych na drukarce:  tabelaryczny lub w formie wykresu
 Sposób pod³¹czenia drukarki : ........................................ opcjonalnie wbudowana do szafy ch³odniczej lub mroŸniczej
 Komunikacja z komputerem: .........................................RS - 485 - wymagany konwerter - (odleg³oœæ od komputera do 100 metrów)
                                                                                            USB - kabel transmisji danych pod³¹czany do gniazda USB
                                                                                            opcjonalnie poprzez router WiFi ( mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 128 mierników)  
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................................. wyœwietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urz¹dzenia: .................................................... wyœwietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Prze³¹czanie kana³ów pomiarowych:
                                                             1.automatyczne
                                                             2.rêczne za pomoc¹ klawiatury 
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez u¿ytkownika): 
                 1................ pamiêæ wewnêtrzna, nieulotna ( do 25 000 zapisów w ka¿dym kanale pomiarowym)
                 2................ drukarka miniaturowa   pod³¹czona bezpoœrednio do KRT-109 MMC BT
                 3. ...............On-line na dysk twardy wspó³pracuj¹cego komputera PC
Zasilanie: ................................................................................... 12 V, 3,6 A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: .................................................................................. plastikowa, panelowa, przystosowana do monta¿u w nadstawce szafy 
                                                                                                     ch³odniczej lub mroŸniczej
Odpornoœæ klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D180 x W 130 x G 60 mm

 -90*C +200*C

Rejestrator jest wyposa¿ony w wewnêtrzny akumulator podtrzymuj¹cy proces rejestracji do pamiêci przyrz¹du nawet w przypadku
chwilowego zaniku zewnêtrznego napiêcia zasilaj¹cego. Czas podtrzymania zale¿y od stopnia na³adowania akumulatora. W istotnych
procesach i badaniach mo¿liwa jest 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do 
pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w ró¿nych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych 
pomieszczeniach, magazynach i ch³odniach sk³adowych a tak¿e podczas transportu materia³ów wra¿liwych. Rejestrator zosta³ ponadto 

przekroczenia zadanego przez u¿ytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej.
Rozbudowana klawiatura umo¿liwia u¿ytkownikowi ³atwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrz¹du jak równie¿ 
rozpoczêcie/zakoñczenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Równie¿ Menu wydruku jest wywo³ywane przez 
przyciœniêcie jednego klawisza.

równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisjê danych przez 
interfejs RS-485 lub na oddalony komputer. 

wyposa¿ony w dwa alarmy wizualne 

WiFi 

Rok za³o¿enia 1990

Opis przyrz¹du.

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony
do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury w szafie ch³odniczej.
Urz¹dzenie pozwala na pomiar i rejestracjê w nawet w dwóch niezale¿nych
punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu 
warunków przechowywania leków i realizacji procedur jakoœciowych 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami 
Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r 
( Dz. Ustaw 2015 poz.381). Przyrz¹d spe³nia te¿ wymagania monitoringu 
temperatury w lodówce i zamra¿arce medycznej do krwi i osocza. 
W trybie “ AUTO” istnieje mo¿liwoœæ automatycznego monitorowania wszystkich 
punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym 
i zapisywania wyników w nieulotnej pamiêci wewnêtrznej i drukowania 
ich za pomoc¹ wbudowanej w lodówkê, miniaturowej drukarki.
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