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Fix Infrared thermometer
دماسنج یا ترمومتر دیجیتال ثابت 

ت
توضیحا

Ü ساختار کمپکت و ساده

Ü  میلی آمپر و دیتا ٢٠تا ۴خروجی جریان

Ü امکان انجام تنظیمات از طریق نرم افزار

Ü D/Sھشت
Ü سرعت پاسخ باال

Ü  اندازه گیری دما بھ صورت غیرتماسی

پیرومتر مقابل با دریافت طول موجهاي مادن قرمز تـابـش 

شده از جسم داغ و تبدیل آنها به خروجـی بـه صـورت 

میلی آمپر و حتی خروجی دیتا امـکـان 20تا 4استاندارد 

اندازه گیري ثابت و بدون تماس از کوره هاي دمائـی و 

دیگر هدفهاي منبع دما را فراهم آورده است. این ترمومتر 

ساخت کشور کره میباشد و به صورت کمپکت بـه شـمـا 

380درجـه تـا 60امکان اندازه گیري دما در بازه منفی 

و امیسیویتی قابـل تـنـظـیـم D/S : 8درجه سانتیگراد با 

یکدهم تا نود و نه صدم درصد را فراهم میسازد.

کاربرد این ترمومتر اینفرارد را میتوان در صنایع پالستیک، 

سیاالت، قطعات الستیکی پوشش داده شـده، آسـفـالـت، 

چوب، کاغذ، سرامیک، پارچه ، ظروف شیشـه اي، مـواد 

غذایی و غیره استفاده نمود.

2138کد ابزار : 

ت
خصوصیا

Ü پالستیک

Ü  قطعات الستیکی

Ü آسفالت

Ü صنایع چوب و کاغذ

Ü صنایع سرامیک

Ü صنایع نساجی

ها
کاربرد

مشخصات فنی

¨ Accuracy ±1% / full scale

¨ Repeatability ±1% of reading

¨ Distance : Spot 8:1

¨ Optical spectrum wave 8~14㎛

¨ Responsive Time 0.5 sec or below

¨ Emissivity 0.10~0.99

¨ Analog Output 4~20mA

¨ Communication RS-485

https://www.abzaran.com/
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