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Thermocouple Calibrator
کالیبراتور دو کاناله ترموکوپل 

ت
توضیحا

Ü  رقمی صفحه نمایش کریستال مایع 1/23:نمایش

Ü محدوده حداکثر و حداقل به صورتOL یا OL-

Ü به صورت خودکار: صفر.

Ü  نشانه خالی شدن باطري

Ü ثانیه/ بار 1: زمان هاي اندازه  گیري.

Ü  تاییدCE-عالمت

Ü ویژگی نور پس زمینه

Ü K / J / T / E-،نوع انتخاب ترموکوپل ورودي دوگانه

Ü  عملکردHOLD

Ü  0.1بسیار دقیق با%

Ü  0.1رنج اتوماتیک

کالیبراتور و ترمومتر  ترموکوپل به عـنـوان   
دستگاه اندازه گیري دقیق  دما به کـمـک     
سنسور ترموکوپل  در صنعت مورد استـفـاده   

کالیبراتور ترمومتر ترموکوپـل  .  قرار میگیرد 
روبرو  مولد ولـتـاژ مـعـادل یـا سـورس             
ترموکوپل نیز بوده و از این کـالـیـبـراتـور      
میتوان به عنوان خود ترموکوپل اسـتـفـاده    
نموده و به دستگاه هاي اندازه گیري دما یـا  
ترانسمیترهاي ترموکوپل براي شبـیـه سـاز      

بـراي  .  تغییرات دما مورد استفاده قرار داد   
اتصال ترموکوپل میتوان از سوکت کوچک 

.مخصوص ترکوپل استفاده نمود  

ورودي ها و رنج کارکرد

698: کد ابزار 

ت
خصوصیا

Ü صنایع

Ü گلخانه

Ü نظارت بر وضعیت آب و هوا

Ü محیط زیست

Ü آزمایشگاه کالیبراسیون

Ü تستهای محیطی

Ü کارگاه های آموزشی  و مطالعاتی

کاربرد

Measurement / Calibration                  Range
K-type (0.1°C) -200°C to 1372°C, -328°F to 1999°F
J-type (0.1°C) -210°C to 1200°C, -346°F to 1999°F
T-type (0.1°C) -200°C to 400°C, -328°F to 752°F
E-type (0.1°C) -220°C to 1000°C, -364°F to 1832°F
According to temperature standard ITS-90
Accuracy: ±(0.1%rdg + 1°C) on -60°C to 1372°C
±(0.1%rdg + 2°C) on -60°C to -220°C 
±(0.1%rdg + 2°F) on -76°F to 1999°F 
±(0.1%rdg + 4°F) on -76°F to -364°F
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