
 

 

 نمایشگر رکوردر ترانسمیتر کنترل ولو کالیبراتور فلومتر سطح سنج سنجفشار  دماسنج

 ابزار پنوماتیک ابزار هیدرولیک ابزار تست ابزار اندازه گیري  ابزارکنترل و اتوماسیون ابزار دقیق

 ١ ابزاران ارائه ابزار صنعتی پیشرفته 

 ترمومتر آنالوگ

 ترمومتر عقربه ای

 ترمومتر دیجیتال 

 ترمومتر لیزری

 ترمومتر دقیق

 دماسنج مرجع

 دماسنج جیوه ای

 دماسنج ماکزیمم مینیمم

 الگر ترمومتر

 ترمومتر تابلوئی

 کنترلر دما

 ترمومتر دستی دیچیتال

 ترانسمیتر دما ریلی

 ترانسمیتر دما کلگی

 ترانسمیتر دما هارت

 ترانسمیتر دما هارت

 ترمینال هد ترموکوپل

 ترموکوپل مرجع

 Kترموکوپل 

 Sتروموکوپل 

 آر تی دی

 پی تی صد

 ترمورزیستنس

PT100 

NTC 

 پی آی دی کنترلر 

 ترموستات

 ترمومتر دنباله دار

 ترمومتر گازی

 ترمومتر بیمتال

 ترمول

 غالف ترموکوپل 

 پیتوگراس

 سیم جبران

 آلسینت

Digital  Thermometer  
 دماسنج یا ترمومتر دیجیتال پرتابل

ت
حا

ضی
و

 ت

   استانداردCE 

  سه نیم دیجیت 

  ترموکوپل تیپK  وJ 

 نگهداری مقادیر ماکزیمم و مینیمم 

 دو کانال ورودی دما و  مقدار تفاضل آنها 

  تنظیم آفست ترموکوپل 

  مقدار ١٢۵ثبت و دخیره تا 

  نور پشت زمینهLCD 

 خاموشی آتوماتیک 

   ١/°٠.١رنج اتوماتیک° 

براي اندازه گیري دما به صورت دستی با اتصـال    

طراحی گردیده اسـت و بـه           Jو   Kترموکوپل 

صورت تک  کاناله  و دو کاناله براي اندازه گیـري  

 .دماي تفاضلی میتواند مورد استفاده قرار گیرد  

ترمومتر معرفی شده  با قابلیت اندازه گیري دمـاي  

 125دقیق قابلیت ذخیره سازي اعداد و ثبـت تـا       

از دیگر مزایاي این ترمومتـر  .  مقدار را دارا میباشد 

قابلیت اتصال دو سنسور دمائی و محاسبه تـفـاضـل    

دقت این دستگاه در نـوع    .  دماي دو نقطه میباشد 

خود قابل قبول مـیـبـاشـد و بـراي کـارهـاي                

 .آزمایشگاهی معمول توصیه میگردد 

 461: کد ابزار 

ت
صیا

و
ص

خ
 

   آزمایشگاه 

    کشاورزی 

  صنایع فوالد 

 پتروشیمی 

 خودروسازی 

 تهویه مطبوع 

کاربرد  

 مشخصات فنی

 CE-Mark approval 

 3½ digital 2000 counts with high accuracy 

 K/J-types Thermocouple selection 

 MAX/MIN, HOLD function 

 T1-T2 selectable 

 Thermocouple offset adjust 

 Data Storage: UP to 125 measured data 

 LCD back-light (blue light) 

 Auto power off 

 °C/°F use-selective 

 Auto Range 0.1°/1° 


