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Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 198 L

Opis przyrz¹du.

Komputerowy rejestrator temperatury jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urz¹dzenie pozwala na 
pomiar i rejestracjê temperatury w zakresie od  a¿ do  o-100 C o+400 C
w 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 nieulotnej pamiêci 
wewnêtrznej lub rejestrowania ich za pomoc¹ standardowej drukarki 
komputerowej. 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 na równoczesna rejestracja dysku 
twardym komputera i niezale¿nej drukarce pod³¹czonej bezpoœrednio 
do gniazda na obudowie miernika lub wymiennie do pamiêci 
wewnêtrznej KRT-198 L. Rejestrator mo¿e siê komunikowaæ z
komputerem PC za poœrednictwem z³¹cza RS - 232, USB b¹dŸ RS - 485.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach
przemys³owych (silne zak³ócenia elektromagnetyczne), b¹dŸ przy 
znacznym oddaleniu komputera od przyrz¹du (do 100 metrów). Wymaga 

oœwietlenia u¿ytkownik mo¿e dobraæ jaskrawoœæ wyœwietlacza. 

. 
 Dane techniczne.
  
 Wejœcie: ................................................................ osiem czujników Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999 
 Sposób pod³¹czenia czujników Pt - 100: ............................ linia cztero¿y³owa (odleg³oœæ czujników do 100 metrów)
 Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.........................................................................  do 

o Rozdzielczoœæ pomiaru i rejestracji temperatury: .......................................................................... 0,1 C
 Dok³adnoœæ rejestratora: ........................................... 0,1% zakresu pomiarowego wed³ug odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
 Interwa³ czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomoc¹ klawiatury)
 Interwa³ wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomoc¹ klawiatury)
 Sposób pod³¹czenia drukarki komputerowej: .................z³¹cze Centronics na obudowie przyrz¹du (odleg³oœæ do  drukarki do 2 metrów)
 Komunikacja z komputerem: ............................................ RS - 232 ( odleg³oœæ do komputera do 4 metrów)
                                                                                                 USB (odleg³oœæ od komputera do 3 metrów)
                                                                                                 RS - 485 - wymagany konwerter - (odleg³oœæ od komputera do 100 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ................................. wyœwietlacz cyfrowy LED 0,8 cala
Odczyt statusu urz¹dzenia: .................................................... wyœwietlacz cyfrowy LED 0,4 cala
Prze³¹czanie kana³ów pomiarowych: .................................... automatyczne lub.rêczne za pomoc¹ klawiatury 
Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez u¿ytkownika): 
                 1................ pamiêæ wewnêtrzna, nieulotna ( do 5000 zapisów w ka¿dym kanale pomiarowym)
                 2................ drukarka komputerowa pod³¹czona bezpoœrednio do KRT-198 L (drukarka winna posiadaæ emulacjê EPSON 9 igie³)
                 3. ...............On-line na dysk twardy wspó³pracuj¹cego komputera PC
Zasilanie: ................................................................................... 230 Volt, 50Hz
Obudowa: .................................................................................. plastikowa, przystosowana do monta¿u na œcianie
Odpornoœæ klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Warunki klimatyczne w miejscu pracy miernika:
              Temperatura : ................................................................ od -10*C do +40*C
              Wilgotnoœæ wzglêdna: .................................................... mniejsza ni¿ 80% w.w (nie kondensuj¹ca)
Dostêp do klawiatury: ............................................................... drzwiczki transparentne zamykane na zatrzask
Wymiary obudowy: .....................................................................D265 x W210 x G140 mm

 -100*C +400*C
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Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 198 L jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w ró¿nych
procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i ch³odniach sk³adowych.
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Rok za³o¿enia 1990

jednak zastosowania specjalnego konwertera. W zale¿noœci od warunków  
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