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JERA - Elektronik
• Veri kaydedici

GL 800 midi LOGGERGL 800 midi LOGGER

Ölçüm Cihazları

Temel
genişletme
terminal
kiti (B-537)

20 kanal
terminal
genişletme
seti
(B-538)

Temel genişletme terminal kitine 2 tane
genişletme terminal setini takınız.

Temel genişletme terminal kitine
standart 20 kanallı terminal ünitesi
takınız.

20 kanallı standart
terminali sökünüz.

Opsiyonel olan temel genişletme
terminal kitini yerleştiriniz.

1 2 3 4

60 kanala kadar, kanal genişletmeye örnek.

Standart 20 kanallı yapıdan maksimum 200 kanala kadar artırılabilir.
T¸m kanallar birbirinden ayrılmış ve Áok fonksiyolu girişler.

Eternet yada USB vasıtasıyla kolay veri transferi.
USB hafızaya doğrudan kayıt.

Alarm Çıkışı

Voltaj girişi

RTD girişi

Dış trigger girişi

Isılçift girişi

Rölativ nem

Logic / Pulse girişi

GL800, A5 ölçüsüyle çok kolay taşınabilen kompakt
bir veri kaydedicidir. Tüm kanallar ayrı ayrı
topraklanmış ve isole edilmiştir. Cihaz, voltaj,
sıcaklık ve nem ölçümünü sürekli yapma yeteneğine
sahiptir. Cihaz, voltaj ve sıcaklığa ilave olarak pulse
(güç, rpm, akış vb.) ve logic girişleri de destekler.
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JERA - Elektronik
• Veri kaydedici

Ölçüm Cihazları

SPY AlarmSPY Alarm

 Görüntülü ve Sesli Sinyal verme özelliği

Parametreler: Sıcaklık
Sensör: Dahili
Ölçme aralığı: -40 °C ... 85 °C
Çözünürlük: 0,1 °C
Doğruluk: ± 0.5 °C
Ölçümü: 30 sn - 90 dk
Kaydetme: 10000
Koruma: IP68
Güç kaynağı: 3,6 V Pil LS 1450
Boyutlar: 123 x 69 x 30 mm (L x G x Y)
5005-0701 Datalogger SPY + T

• Uygun Fiyat ile ideal çözüm
• Kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla 200 değişik ölçüm değeri
kaydedebilir ve PC üzerinden de takip yapılabilir.
• Tüm ölçümler için yüksek değerde sınırlama getirilebilir.
• Sistem üzerinden, sınır değerlerin aşılması durumunda e-mail
veya SMS yolu ile bilgi gönderilir.
• Mobil üzerinden haberleşme.

SİNYAL LAMBASI
Işık  Fonksiyonu ile sesli ve görsel sinyal verir
Yapılandırma Açık-Kapalı

5005-0717
Sirius Lite
Temel Fonksiyonu sürümü
Yapılandırma Kurulum CD'si
5090-0701

Sirius Stockage Mono
Gelişmiş sürüm ACC. CFR 21,
Yapılandırma Kurulum CD'si
5090-0702

Sirius Çok Stockage
Gelişmiş sürüm ACC. CFR 21, Çoklu
Yapılandırma Kurulum CD'si
5090-0703SPY GSM

SMS göndermek için Fonksiyonu GSM modülü
Yapılandırma "Kayit sadece" yazılım ile mümkün

5005-0715

Uygulama Alanları

Kalite kontrolde, laboratuvarlarda
üretim tesislerinde, depolarda
çevresel koşullarda, deney yerlerinde
Veri İzleme (R + D), temiz oda izleme yerlerinde
seralarda, müze galerilerinde sıcaklık ve nem ölçme
depolama ve nakliye, çevresel koşullar, atom santralleri
Ilaçlar için buzdolablarında
Klinik binalarında

Ürün Özellikleri

• Ağ, çift yönlü izleme, uzaktan ölçüm
• ölçüm çeşitleri (sıcaklık, nem, MA, mV, vb) için
• İki yönlü telsiz sistemi Radyo (868 MHz) ile
  2 km ye kadar kablosuz iletişim
• SMS (GSM) ya da telefon aracılığıyla bilgilendirme
• LAN bağlantısı mümkün 21 CFR Part 11
• Windows yazılım opsiyonel
• EN 12830
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JERA - Elektronik
• Veri kaydedici

Ölçüm Cihazları

Humlog 10 - Nem SıcaklıkHumlog 10 - Nem Sıcaklık

Ölçüm Değerleri

F / T ( Nem / sıcaklık ) harici sensör F / T ( Nem / sıcaklık )dahili sensör
Bağıl nem

Sensör Kapasitif HC1000 Kapasitif HC103
Ölçüm aralığı 0 % rH ... 100 % rH (yoğuşmasız) 10 % rH ... 95 % rH
Doğruluk ± 2 % rH ± 3 % rH
Çözünürlük 0.5 % rH 0.5 % rH

Sıcaklık

NTC NTC
-30 °C ... 70 °C -20 °C ... 50 °C

0,1 °C 0,1 °C

T Sıcaklık sensörü (harici)
NTC
-40 °C ... 100 °C
±0,2 °C (-20 °C...50 °C), ±0,4 °C (-40 °C...70 °C)  ±1,0 °C (>70 °C)
1 °C

Genel
Besleme gerilimi
Pil Ömrü
Toplam kayıt
Kayıt alma şekli
Hafıza aralığı
Bağlantı Arayüzü
Çalışma Ortam Şartları
CE Kurallarına göre

EN61000-4-2     EN61000-4-3
Kılıf / koruma sınıfı
Boyutları (GxYxD)
Ağırlık
LCD ekran

Cihaz ile verilen Ekipmanlar

HUMLOG 10, seri RS232 kablosu, 3,6 V Lityum pil, kullanım kılavuzu
Grafik ve sayısal verilere yapılandırma PC WindowsTM SmartGraphTM2 yazılım ve analiz

Sensör
Ölçüm aralığı
Doğruluk

Çözünürlük

Sıcaklık

Sensör
Ölçüm aralığı
Doğruluk
Çözünürlük

3,6 V lityum pil
2 Yıl
Herkanal için 60.000 ( 2 X 60.000 = 120.000 Toplam Kayıt )
1/10/30 sn, 1/10/30 dk, 1/3/6/12/24 sa
1/10/30 dk, 1/3/6/12/24 sa
RS232 (seri)
-20 °C ... 50 °C
EN50081-2        EN50082-2        EN55011

ABS / IP40
120 mm X110 mm X 30 mm  - HUMLOG 10THC: 120 mm X 50 mm X 30 mm
250 g veya HUMLOG 10THC: 90 g
65 mm X 40 mm (sadece HUMLOG 10 / HUMLOG 10TSE)

-20 °C… 50 °C aralığında  ±0,2 °C
(aralığının) dışında 0,5 °C

0 °C... 40 °C aralığında ±0,3 °C
(aralığının) dışında ±0,5 °C

HUMLOG 10TSE HUMLOG 10 / HUMLOG 10THC
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JERA - Elektronik
• Termometreler

www.jera.com.trJERA Elektronik

Ölçüm Cihazları

30.5002 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer30.5002 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer

30.5013 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer30.5013 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer

1.5 m uzayabilen kablosu sayesinde iç ve dış ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini
dijital ekranda görebilirsiniz.

30.5010 Soğuk odalar iÁin sayısal termometre - Nem ˆlÁer30.5010 Soğuk odalar iÁin sayısal termometre - Nem ˆlÁer

30.5015 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer30.5015 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer

®TFA

®TFA

®TFA

®TFA

• Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık ve nem değeri gösterimi
• Eklenebilir maksimum minimum hafıza
• Manuel reset tuşu
• Sıcaklık ölçüm aralığı: (-50... + 70 °C)
• Nem Ölçüm Aralığı: (20...99 % rH)
• °C ve °F birimlerini seçebilirsiniz
• Ebatları: 133 mm X 90 mm X 16 mm
• Ağırlık:130 g
• Duvara monte veya masa üstü olarak kullanabilirisiniz
• 1.5 V AAA pil

Özellikler :

• Sıcaklık ölçüm aralığı:(-40 ˚C... + 70 ˚C) Hassasiyet ±1
• Nem ölçüm aralığı:(1...99 % rH) Hassasiyet ±3.5
• Çözünürlük: 0.1 ˚C
• Maksimum – minimum fonksiyonu
• Çiğ noktası bildirimi
• Islak hazne sıcaklığı bildirimi
• Bütün parametrelere için alarm fonksiyonu
• ISO 9001 kalite belgeli
• Ebatları:105 mm X 105 mm X 45 mm
• Ağırlığı:150 g
• 2 X 1.5V AAA pil
• Geniş Ekran

Özellikler :

• Sıcaklık ölçüm aralığı: (-10 ˚C... + 60 ˚C)
• Nem ölçüm aralığı: (10...99 % rH)
• Hassasiyet: ±2 °C
• Çözünürlük: 0.1 ˚C
• Maksimum – minimum fonksiyonu
• Ebatları:110 mm X 101 mm X 20 mm
• Ağırlığı:185 g
• 1.5V AAA pil

Özellikler :

• Sıcaklık ölçüm aralığı: (-10 ˚C...+60 ˚C)
• Nem ölçüm aralığı: (1...99 % rH)
• Çözünürlük: 0.1 ˚C
• Maksimum – minimum fonksiyonu
• Ebatları:110 mm X 95 mm X 20 mm
• Ağırlığı:171 g
• 1.5V AA pil

Özellikler :
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JERA - Elektronik
• Termometreler

www.jera.com.tr JERA Elektronik

Ölçüm Cihazları

30.1018 Cep tipi gıda termometresi30.1018 Cep tipi gıda termometresi

30.1033 Batırma tip termometre30.1033 Batırma tip termometre

30.1034 Mini termometre30.1034 Mini termometre

®TFA

®TFA

®TFA

• °C - °F Ayarı
• 3 Metre Kablo Uzunluğu
• Açma - Kapama Tuşu
• Ölçüm Aralığı : (-50 °C ... +70 °C)
• Hassasiyet : ± 1 °C
• Çözünürlük : 0.1 °C
• Yüksek - Düşük Sıcaklık Alarmı
• Metal yüzeylere Ayrıştırılabilir (Mıknatıslı)

Özellikler :

• °C - °F Ayarı
• 3 Metre Kablo Uzunluğu
• Açma - Kapama Tuşu
• Ölçüm Aralığı : (-40 °C ... +200 °C)
• Hassasiyet : ± 1 °C
• Çözünürlük : 0.1 °C
• Yüksek - Düşük Sıcaklık Alarmı
• Maksimum minimum fonksiyonu
• Metal yüzeylere ayrıştırılabilir (Mıknatıslı)
• IP65 Koruma Sınıfı

Özellikler :

• Maksimum minimum fonksiyonu
• Sıcaklık ölçüm aralığı:(-40 ˚C...+200 ˚C) Hassasiyet ±1
• Çözünürlük: 0.1 ˚C
• LR44 pil
• Paslanmaz çelik uç ( 12.5 cm)
• °C veya °F seçimi

Özellikler :

31.1035 Nem ve sıcaklık USB veri kaydedici31.1035 Nem ve sıcaklık USB veri kaydedici ®TFA

• 32,000 noktaya kadar sıcaklık okumasını kaydeder (Her bir parametre
için 16,000: % Bağıl Nem ve Sıcaklık
• Windows® yazılımı ile Çiğ Noktası gösterir. (beraber gelir)
• Seçilebilir veri kütükleme hızları: 2 sn, 5 sn, 10 sn, 30 sn, 1 dk, 5 dk, 10
dk,
30 dk, 1, 2, 3, 6, 12 ve 24 sa
• Bağıl Nem ve Sıcaklık için programlanabilir alarm sınırları
• Statü belirteçi: Kırmızı/Sarı LED ve Yeşil LED
• Uzun pil ömrü (yaklaşık 1 yıl)

Özellikler :

Sıcaklık :  -40...70 °C (-20...+50 °C arası; ±0.5 °C) diğer alanlarda ±1.0 °C
Nem : 0 % ...100 % Bağıl Nem ±3
Kütükleme hızı: 2 saniyeden 24 saate kadar
Hafıza: 32,000 nokta (Her bir parametre için 16,000)
Boyutlar: 130 mm X 30 mm X 25 mm
Ağırlık: 20 g

Teknik Detaylar :
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JERA - Elektronik
• Hava istasyonları

www.jera.com.trJERA Elektronik

Ölçüm Cihazları

35.1078.10.IT Kablosuz iÁ/dış sıcaklık nem ˆlÁ¸m ve hava tahmin 35.1078.10.IT Kablosuz iÁ/dış sıcaklık nem ˆlÁ¸m ve hava tahmin cihazıcihazı

35.1033 Kablosuz Áok fonksiyonlu hava istasyonu35.1033 Kablosuz Áok fonksiyonlu hava istasyonu

®TFA

®TFA

• İç ve dış ortamlarda kablosuz olarak sıcaklık ve nem ölçümü
• 12 - 24 saatlik hava durumu tahmini
• 100 metre sensör iletişim mesafesi
• Atomik saat
• Grafiksel ve numerik olarak basınç gösterimi
• Alarm, saat ve takvim
• Basınç trendi gösterimi
• 3 Farklı sensör bağlantısı
• Dış ortam sıcaklık ölçüm aralığı: (-40 °C ... +60 °C)
• İç ortam sıcaklık ölçüm aralığı: (+10 °C ... +60 °C)
• Nem Ölçüm Aralığı: 1 ... 99 % rH

Özellikler :

• Dış ortam için sıcaklık ölçüm aralığı: (-30 °C...+70 °C)
• İç ortam için sıcaklık ölçüm aralığı: (-9 °C ...+69 °C)
• Nem ölçüm aralığı: (1 % rH ... 99 % rH)
• Hava durumu tahmini
• DCF- off fonksiyonu
• Ebatları: 210 mm X 90 mm , 160 mm X  43 mm X 28 mm
• Ağırlık: 510 g
• Cihaz için : 2 x 1.5 V AA pil
• Sensör için : 2 x 1.5 V AAA  pil

Özellikler :
• İç ve Dış ortamlarda kablosuz olarak sıcaklık ve nem ölçümü
• Maksimum 3 adet dış sensör bağlayabilme
• İletim mesafesi: 25 metre
• İç ortam sıcaklık ve nem gösterimi
• Maksimum – minimum fonksiyonu
• Rakamsal olarak atmosferik basınç gösterimi
• Son 12 saate kadar bar grafikli basınç gösterimi
• Radyo kontrollü saat ve takvim
• Hava durumu tahmini
• Atmosferik basınç eğilimi
• Zamalı maksimum- minimum fonksiyonu
• Fırtına uyarısı
• Bütün parametreler için 170 ölçüm hafızası
• °C ve °F  birimlerini seçebilirsiniz
• Duvara monte veya masa üstü olarak kullanabilirisiniz
• 1 adet dış ortam sıcaklık ve nem sensörü (dahil)

Teknik Detaylar :

30.3015 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer veri kaydedici30.3015 Sayısal termometre - Nem ˆlÁer veri kaydedici ®TFA

• İç ve dış ortamlarda kablosuz olarak sıcaklık ve nem ölçümü
• Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık ve nem değer gösterimi
• Eklenebilir maksimum minimum hafıza
• Manuel reset tuşu
• Sıcaklık Ölçüm Aralığı: (0 °C...+60 °C)
• Nem Ölçüm Aralığı: (20 % rH ... 99 % rH)
• °C ve °F birimlerini seçebilirsiniz
• Ebatları: 133 mm X 90 mm X 16 mm
• Ağırlık:130 g
• Duvara monte veya masa üstü olarak kullanabilirisiniz
• 1.5 V AAA pil

Özellikler :

+
(opsiyonel)
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JERA - Elektronik
• Hava istasyonları ve Nem ˆlÁerler
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Ölçüm Cihazları

45.2007 Analog sıcaklık - nem ˆlÁer45.2007 Analog sıcaklık - nem ˆlÁer

44.1002 Analog nem ˆlÁer44.1002 Analog nem ˆlÁer

®TFA

®TFA

• Pirinç yüzeyli , normal nem yüzdesi belirtili nem ölçer
• Ölçüm aralığı: (0 % rH...100 % rH)
• Ebatları: Ø 100 mm
• Ağırlık: 90 g

Özellikler :

• Saç - sentetik kaplama, pirinç yüzeyli normal nem yüzdesi ve sıcaklık
  belirtilmiş sıcaklık ve nem ölçer
• Sıcaklık Ölçüm Aralığı: (0 ˚C ... 50 ˚C)
• Nem Ölçüm Aralığı: (0 % rH ... 100 % rH)
• Ebatları: Ø 100 mm
• Ağırlık: 105 g

Özellikler :

35.1075 Profesyonel meteoroloji istasyonu35.1075 Profesyonel meteoroloji istasyonu ®TFA

• Ortamda sıcaklık, nem ve atmosferik basınç ölçümü
• Dış ortamda sıcaklık ve nem ölçümü
• Rüzgar hızı ve yönünün ölçülmesi
• Yağış şiddeti ve yağış miktarının ölçümü
• Grafiksel olarak 24 saat öncesinin basınç gösterimi
• 12-24 saat sonrasının hava durumu tahmini
• Rüzgar esme sıcaklığı gösterimi
• Bütün sensörler ile 100 m kablosuz olarak haberleşebilme
• Saat, takvim ve alarm
• USB PC bağlantı kablosu
• PC yazılımı (SOFTWARE)
• Sıcaklık ve nem İçin MAX/MIN değer göstergesi
• Alarm limitleri atama

Özellikler :
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JERA - Elektronik
• Termometreler
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Ölçüm Cihazları

31.1120 "scantemp 488" Kızılˆtesi termometre31.1120 "scantemp 488" Kızılˆtesi termometre

31.1124 "scantemp 485" Hassas sıcaklık ˆlÁ¸mleri iÁin Áift lazer31.1124 "scantemp 485" Hassas sıcaklık ˆlÁ¸mleri iÁin Áift lazerlili

31.1123 "scantemp 490" Kızılˆtesi termometre31.1123 "scantemp 490" Kızılˆtesi termometre

®TFA

®TFA

®TFA

• Sıcaklık Aralığı:   -50 ˚C ... +1000 °C (-58 ˚F... 1832 °F)
• Sistem Doğruluğu:  ±2 °C
• Optik Çözünürlük (D:S):    50:1
• Gösterge Hassasiyeti:    0.1 °C  (0.1 °F)
• Cevap Süresi (% 95):    < 1 sn
• Ortam sıcaklığı:    0...50 °C
• Spektral cevap:    8 - 14 µm
• Emissivity:    0.10-1.00
• Sinyal İşleme:     Min/Max/Scan/Hold/Ems/Dif/Avg/°C/°F
• Lazer:    <1mW Laser class IIa, narrow 9mm Offset
• Ağırlık/Boyut:    1100 g / 230 mm X100 mm X 56 mm

• Temassız olarak sıcaklık ölçümü
• Çift Lazer İşaretleme
• Sıcaklık Ölçüm Aralığı: -50 °C... +800 °C
• Ekran Çözünürlüğü: 0,1 °C
• Ölçüm Hassasiyeti: +/- 0,5 °C
• Optik Oranı: 20:1
• Emissivity: 0,10 ... 1,00
• Ekran aydınlatma
• Max/Min ve Ortalama değer gösterimi
• Ekran sabitleme
• Ebatları: 146 mm X 104 mm X 43 mm
• Ağırlık: 450 g

• Çift Lazerli ve K Tipi Sensör Girişli Temassız Sıcaklık Ölçümü
• Ölçüm Aralığı (infrared): -60 °C ... +1000 °C

(K Sensör): -64 °C ... +1400 °C

• Optik Oranı: 50:1
• Max - Min değer gösterimi ve ekran sabitleme fonksiyonu
• Sıcaklık Çalışma Aralığı: 0 °C ... +50 °C
• Emissivity: 0,10 ... 1,00
• Lazer İşaretleme
• Ekran Aydınlatma
• Sıcaklık Birimi İçin C/F Seçeneği
• Alarm
• Ebatları: 215 mm X 145 mm X 45 mm
• Ağırlık: 1150 g
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JERA - Elektronik
• Termometreler
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Ölçüm Cihazları

31.1122 "scantemp 380" Kızılˆtesi termometre31.1122 "scantemp 380" Kızılˆtesi termometre ®TFA

• Temassız olarak sıcaklık ölçümü
• -35 °C ... +365 °C sıcaklık ölçüm aralığı
• 8:1 Optik oranı
• 500 ms tepkime süresi
• 0,1 °C ekran çözünürlüğü
• Emissivity: 0,95
• Max. Değer hafızası
• Ekran sabitleme
• +/- 1 °C ölçüm hassasiyeti
• Ebatları: 166 mm X 33 mm X 63 mm
• Ağırlık: 113 g

31.1115 "scantemp 410" Kızılˆtesi termometre31.1115 "scantemp 410" Kızılˆtesi termometre ®TFA

• Sıcaklık ölçüm aralığı:(-33 ˚C...+500 ˚C) Hassasiyet ±2
• Çözünürlük: 0.1 ˚C
• Maksimum – minimum fonksiyonu
• Maksimum değerle , son yapılan ölçümü aynı anda ekranda görebilme
• Ebatları: 175 mm X 39 mm X 79 mm
• Ağırlığı: 330 g
• Optik: 11:1
• Aydınlatmalı ekran
• Koruma kılıfı
• 2 x 1.5 V AAA batarya

31.1116 "scantemp 440" Kızılˆtesi Termometre31.1116 "scantemp 440" Kızılˆtesi Termometre ®TFA
• Temassız sıcaklık ölçümü
• K Tipi sensör girşi ile temaslı olarak yüzey ve ürün sıcaklığı ölçümü
• Sıcaklık ölçüm aralıkları:
         İnfrared: -33 °C... +500 °C
         Thermocouple: -64 °C ... +1400 °C
• Optik Oranı: 11:1
• Ekran Çözünürlüğü: 0,1 °C
• Ölçüm Hassasiyeti:
          Infrared: +/- 1 °C
          Thermocouple: +/- 0,5 °C
• Max/Min ve ortalama değer hafızası
• Ekran Sabitleme
• Lazer işaretleme
• Sıcaklık birimi için C/F seçimi
• Ekran aydınlatma
• Ebatları: 175 mm X 39 mm X 79 mm
• Ağırlık: 180 g
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JERA - Elektronik
• Nem ˆlÁ¸m
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Ölçüm Cihazları

30.5502 "humidcheck mini" nem ˆlÁ¸m cihazı30.5502 "humidcheck mini" nem ˆlÁ¸m cihazı

30.5500 "humidcheck" nem ˆlÁ¸m cihazı30.5500 "humidcheck" nem ˆlÁ¸m cihazı

30.5501 "humidcheck pro" nem ˆlÁ¸m cihazı30.5501 "humidcheck pro" nem ˆlÁ¸m cihazı

®TFA

®TFA

®TFA

• Ahşap ve beton nemi ölçümü
• Ahşap Nemi Ölçüm Aralığı: 6,0 ... 42,0 % rH
• Beton Nemi Ölçüm Aralığı: 0,2 ... 2,0 % rH
• Sıcaklık Çalışma Aralığı: 0 ... 40 °C
• Batarya: 4 x LR44

Metal başlığı sayesinde maddelerin nem değerlerini rahatlıkla
ölçebilirsiniz

• Yapı maddelerin ve tahta yüzeyler için uygun
• Otomatik cihazı test edebilme
• Tahta yüzeyler için ölçüm aralığı:(6...44 % rH) ±1 hassasiyet
• Yapı maddeleri için ölçüm aralığı:(0.2...2 % rH) ±0.05 hassasiyet
• 3 x CR2032 pil içerir

• Uygulama alanları:    Kerestede (aynı zamanda kağıtta) rutubet
  seviyesini ölçmede kullanılır. Direk rutubet seviyesi okunur.
• Ölçüm Alanı:   Tahta için % 6-99,9
• Doğruluk:    Tahta  % ±1
• Pil:    2 x 1,5 volt AAA
• Boyutlar:    180 mm X 50 mm X 31 mm
• Ağırlık:    175 g (paket dahil)
• Fonksiyonlar:    Sıcaklık ve nem ölçen harici sensörü ile beraber
  aygıt; taşıma kılıfı ile
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JERA - Elektronik
• Dijital Gˆr¸nt¸leme Cihazları

www.jera.com.tr JERA Elektronik

Ölçüm Cihazları

 PCE-TC 2 - Termal gˆr¸nt¸leme kamera PCE-TC 2 - Termal gˆr¸nt¸leme kamera

Sıcaklık aralığı: -10 °C ... 300 °C
Görüntüleme alanı: 20° x 20°
Ölçüm noktaları: 47 x 47
Spektral(bölge): 8 µ ... 14 µ

• Daha kolay hedef bulma için lazer işaretleyici
• 6 saate kadar batarya ile çalışma zamanı
• Minimum odak uzaklık: 0.5 m
• 0,3 °C yüksek sıcaklık duyarlılığı
• Micro SD karta 1000 fotoğraf kayıt yapabilme kapasitesi
• İki sıcaklık göstergesi
• Saat ve tarih (BMP dosyası) ile görüntü yakalama
• Resim içinde resim işlevi
• Kaydedilen (Resim) Görüntüler kamera ile izlenilebir ve         
  düzenlenerek yeniden kaydedilebilir
• Entegre ses kaydedici mevcuttur

Sıcaklık aralığı
Ölçüm noktaları / Çözünürlük
Doğruluk
Ekran çözünürlüğü
Görüş açısı
Ölçüm Mesafesi
Bellek
Ekran
Boyutlar

: -10 °C ... 300 °C
: 47 x 47 piksel
: ± 2 °C
: 192 x 192 piksel
: 20° x 20°
: 50 cm sonrası sınırsız
: Micro-SD kart
: 3,5” LCD
: Tutma aparatı ile
  135 mm X 95 mm X 90 mm

Teknik Detaylar
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JERA - Elektronik
• Kalibrasyon Banyoları
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Referans Cihazları

D¸den 120D¸den 120

Her türlü endüstriyel direnç termometresi, termokupl, analog, dijital
termometreler ve sıvılı cam termometrin kalibrasyonu için özel olarak dizayn
edilmiştir.

Dijital göstergesi ile istenilen sıcaklığa ayarlanabilir ve değerler banyonun
içinde homojen dağılımdaki sıcaklığı doğru olarak gösterir.

Değişik sıcaklık derecelerinde kalibrasyona imkan sağlayacak şekilde su
veya özel silikon yağla kullanılabilir.

Müşteri isteğine bağlı olarak banyo içerisine daldırılan bakır blokla birlikte
daha iyi stabilite değerleri elde edilebilir.

Teknik Özellikleri

Çalışma Bölgesi
Gösterge Çözünürlüğü
Stabilite
Stabilite (Metal Bloklu)
Termometre Daldırma Derinliği
Isınma Süresi
Homojenite
Stabilite Süresi
Güç
Ölçüler  ( Y x G x D )
Ağırlık
Sıvı Hacmi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-40 °C ... +100 °C
0,1 °C
± 0,1 °C
± 0,01 °C
500 mm
45-60 dk
0,005 °C
15 dk
230 VAC (± %10)
1100 mm x 420 mm x 420 mm
57 kg
7

D¸den 120SD¸den 120S

Her türlü endüstriyel direnç termometresi, termokupl, analog, dijital
termometreler ve sıvılı cam termometrin kalibrasyonu için özel olarak dizayn
edilmiştir.

Dijital göstergesi ile istenilen sıcaklığa ayarlanabilir ve değerler banyonun
 içinde homojen dağılımdaki sıcaklığı doğru olarak gösterir.

Değişik sıcaklık derecelerinde kalibrasyona imkan sağlayacak şekilde su
veya özel silikon yağla kullanılabilir.

Müşteri isteğine bağlı olarak banyo içerisine daldırılan bakır blokla birlikte
daha iyi stabilite değerleri elde edilebilir.

Düden 260S  masa üstü ve portatif kullanım için idealdir.

Çalışma Bölgesi
Gösterge Çözünürlüğü
Stabilite
Stabilite (Metal Bloklu)
Termometre Daldırma  Derinliği
Isınma Süresi
Homojenite
Stabilite Süresi
Güç
Ölçüler  ( Y x G x D )
Ağırlık
Sıvı Hacmi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-30 °C ... +100 °C
0,1 °C
± 0,1 °C
± 0,01 °C
200 mm
30-45 dk
0,005 °C
15 dk
230 VAC (± %10)
630 mm x 320 mm x 420 mm
35 kg
3

Teknik Özellikleri
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• Kalibrasyon Banyoları
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Referans Cihazları

D¸den 260D¸den 260

Her türlü endüstriyel direnç termometresi, termokupl, analog, dijital
termometreler ve sıvılı cam termometrin kalibrasyonu için özel olarak dizayn
edilmiştir.

Dijital göstergesi ile istenilen sıcaklığa ayarlanabilir ve değerler banyonun
içinde homojen dağılımdaki sıcaklığı doğru olarak gösterir.

Değişik sıcaklık derecelerinde kalibrasyona imkan sağlayacak şekilde su
veya özel silikon yağla kullanılabilir.

Müşteri isteğine bağlı olarak banyo içerisine daldırılan bakır blokla birlikte
daha iyi stabilite değerleri elde edilebilir.

Teknik Özellikleri

Çalışma Bölgesi
Gösterge Çözünürlüğü
Stabilite
Stabilite (Metal Bloklu)
Termometre Daldırma Derinliği
Isınma Süresi
Homojenite
Stabilite Süresi
Güç
Ölçüler  ( Y x G x D )
Ağırlık
Sıvı Hacmi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

30 °C ... +260 °C
0,1 °C
± 0,1 °C
± 0,01 °C
500 mm
45-60 dk
0,005 °C
15 dk
230 VAC (± %10)
1100 mm x 420 mm x 420 mm
40 kg
7

D¸den 260SD¸den 260S

Her türlü endüstriyel direnç termometresi, termokupl, analog, dijital
termometreler ve sıvılı cam termometrin kalibrasyonu için özel olarak dizayn
edilmiştir.

Dijital göstergesi ile istenilen sıcaklığa ayarlanabilir ve değerler banyonun
 içinde homojen dağılımdaki sıcaklığı doğru olarak gösterir.

Değişik sıcaklık derecelerinde kalibrasyona imkan sağlayacak şekilde su
veya özel silikon yağla kullanılabilir.

Müşteri isteğine bağlı olarak banyo içerisine daldırılan bakır blokla birlikte
daha iyi stabilite değerleri elde edilebilir.

Düden 260S  masa üstü ve portatif kullanım için idealdir.

Çalışma Bölgesi
Gösterge Çözünürlüğü
Stabilite
Stabilite (Metal Bloklu)
Termometre Daldırma  Derinliği
Isınma Süresi
Homojenite
Stabilite Süresi
Güç
Ölçüler  ( Y x G x D )
Ağırlık
Sıvı Hacmi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

30 °C ... +260 °C
0,1 °C
± 0,1 °C
± 0,01 °C
350 mm
30-45 dk
0,005 °C
15 dk
230 VAC (± %10)
630 mm x 320 mm x 420 mm
27 kg
5

Teknik Özellikleri
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JERA - Elektronik
• Kalibrasyon Fırınları
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Referans Cihazları

Erciyes 400SErciyes 400S

Erciyes 500SErciyes 500S

Erciyes 400S kalibrasyon fırını, orta sıcaklık bölgesinde kullanılan termometrelerin
kalibrasyonu için idealdir. Bu cihaz taşınabilir özelliği ile kolay kullanım sağlar.
Özellikle orta sıcaklık bölgesinde üretim yapan firmalar için önemli bir cihazdır.
Cihazın taşınabilir olması işletmeler içinde yapılacak kalibrasyonlar için büyük
kolaylık sağlar.

Kalibrasyon fırını alüminyum blokludur. Müşteri isteğine ve sektörel cihazlara
uygun olaraka blok üzerinde değişik çaplı delikler açılabilir. Bu blok sayesinde
termometrelerin yerleştirileceği delikler arasında çok iyi bir homojen yapı
oluşmaktadır. Bu fırında, karşılaştırma metoduna göre kalibrasyon metodu tercih
edilmelidir. Bunun için bir tane referans termometreye ihtiyaç vardır. Karşılaştırma
metodu uygulanarak yapılan kalibrasyonlarda test ve referans termometrenin
bulundurulduğu deliklerdeki sıcaklık farklarının azlığı, ölçüm belirsizliği değerinin
düşük çıkmasında önemli bir yer tutar.

Kalibrasyon fırını, “EURAMET/cg-13/v.01 July 2007 (eski EA-10/13) Calibration
of Temperature Block Calibrators” rehber dokümanı dikkate alınarak üretilmiştir.
Bu cihaz, müşterinin talebi halinde ilgili rehber yayına göre Türkak logolu olarak
sertifikalandırılır. Bu sayede ilave bir referans termometre olmadan da sadece
fırın kullanılarak termometrelerin kalibrasyonu yapılabilir.

Bu cihaz ile platin direnç termometreleri, ısılçiftler (Tip K, N, R, S, L, B, T, J ve
E) ve göstergeli termometrelerin kalibrasyonu yapılabilir.
Cihazın RS 485 çıkışı opsiyoneldir.

Teknik Özellikleri
Çalışma Bölgesi
Gösterge Çözünürlüğü
Stabilite
Hücre Delik Çapı
Hücre Derinliği
Isınma Süresi
Homojenite
Stabilite Süresi
Güç
Ölçüler  ( Y x G x D )
Ağırlık

: 40 °C - 400 °C
: 0,1 °C
: ± 0,3 °C
: Ø 20 mm x 2, Ø 10 mm x 2, Ø 8 mm x 3, Ø 6 mm x 1
: 125 mm
: 30-45 dk
: ± 0,3 °C
: 15 dk
: 230 VAC (± %10)
: 310 mm x 180 mm x 270 mm
: 10,5 kg

Erciyes 500S kalibrasyon fırını, orta sıcaklık bölgesinde kullanılan termometrelerin
kalibrasyonu için idealdir. Bu cihaz taşınabilir özelliği ile kolay kullanım sağlar.
Özellikle orta sıcaklık bölgesinde üretim yapan firmalar için önemli bir cihazdır.
Cihazın taşınabilir olması işletmeler içinde yapılacak kalibrasyonlar için büyük
kolaylık sağlar.

Kalibrasyon fırını alüminyum blokludur. Müşteri isteğine ve sektörel cihazlara
uygun olaraka blok üzerinde değişik çaplı delikler açılabilir. Bu blok sayesinde
termometrelerin yerleştirileceği delikler arasında çok iyi bir homojen yapı
oluşmaktadır. Bu fırında, karşılaştırma metoduna göre kalibrasyon metodu tercih
edilmelidir. Bunun için bir tane referans termometreye ihtiyaç vardır. Karşılaştırma
metodu uygulanarak yapılan kalibrasyonlarda test ve referans termometrenin
bulundurulduğu deliklerdeki sıcaklık farklarının azlığı, ölçüm belirsizliği değerinin
düşük çıkmasında önemli bir yer tutar.

Kalibrasyon fırını, “EURAMET/cg-13/v.01 July 2007 (eski EA-10/13) Calibration
of Temperature Block Calibrators” rehber dokümanı dikkate alınarak üretilmiştir.
Bu cihaz, müşterinin talebi halinde ilgili rehber yayına göre Türkak logolu olarak
sertifikalandırılır. Bu sayede ilave bir referans termometre olmadan da sadece
fırın kullanılarak termometrelerin kalibrasyonu yapılabilir.

Bu cihaz ile platin direnç termometreleri, ısılçiftler (Tip K, N, R, S, L, B, T, J ve
E) ve göstergeli termometrelerin kalibrasyonu yapılabilir.
Cihazın RS 485 çıkışı opsiyoneldir.

Teknik Özellikleri
Çalışma Bölgesi
Gösterge Çözünürlüğü
Stabilite
Hücre Delik Çapı
Hücre Derinliği
Isınma Süresi
Homojenite
Stabilite Süresi
Güç
Ölçüler  ( Y x G x D )
Ağırlık

: 40 °C - 500 °C
: 1 °C
: ± 0,3 °C
: Ø 20 mm x 2, Ø 10 mm x 2, Ø 8 mm x 3, Ø 6 mm x 1
: 125 mm
: 30-45 dk
: ± 0,3 °C
: 15 dk
: 230 VAC (± %10)
: 310 mm x 180 mm x 270 mm
: 10,5 kg
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Referans Cihazları

Volcano 1100SVolcano 1100S

Nem Kabini 7001Nem Kabini 7001

Volcano 1100S kalibrasyon fırını, yüksek sıcaklıklarda kullanılan ısılçiftlerin
kalibrasyonu için idealdir. Bu cihaz taşınabilir özelliği ile kolay kullanım sağlar.
Özellikle yüksek sıcaklıkta üretim yapanlar için önemli bir cihazdır. Cihazın taşınabilir
olması işletmeler içinde yapılacak kalibrasyonlar için büyük kolaylık sağlar.

Kalibrasyon fırını içine, değiştirilebilir çaplarda deliklere sahip bloklar yerleştirilebilir.
Standart blokta 3 adet 7 mm çapında delik bulunmaktadır. Deliklerin derinliği 140
mm uzunluğundadır. Bu blok sayesinde ısılçiftlerin yerleştirileceği delikler arasında
çok iyi bir homojen yapı oluşmaktadır. Bu fırında, karşılaştırma metoduna göre
kalibrasyon metodu tercih edilmelidir. Bunun için bir tane referans ısılçifte ihtiyaç
vardır. Karşılaştırma metodu uygulanarak yapılan kalibrasyonlarda test ve referans
ısılçiftin bulundurulduğu deliklerdeki sıcaklık farklarının azlığı, ölçüm belirsizliği
değerinin düşük çıkmasında önemli bir yer tutacaktır.

Kalibrasyon fırını, “EURAMET/cg-13/v.01 July 2007 (eski EA-10/13) Calibration
of Temperature Block Calibrators” rehber dokümanı dikkate alınarak üretilmiştir.
Bu cihaz, müşterinin talebi halinde ilgili rehber yayına göre Türkak logolu olarak
sertifikalandırılır. Bu sayede ilave bir referans termometre olmadan da sadece
fırın kullanılarak termometrelerin kalibrasyonu yapılabilir.

Bu cihaz ile Platin Direnç termometreleri, ısılçiftler (Tip K, N, R, S, L, B, T, J ve
E) ve göstergeli termometrelerin kalibrasyonu yapılabilir.
Cihazın RS 485 çıkışı opsiyoneldir.

Teknik Özellikleri
Çalışma Bölgesi
Gösterge Çözünürlüğü
Stabilite
Hücre Delik Çapı
Hücre Derinliği
Isınma Süresi
Homojenite
Stabilite Süresi
Güç
Ölçüler  ( Y x G x D )
Ağırlık

: 80 °C - 1100 °C
: 1 °C
: ± 0,5 °C
: Ø 8 mm x 1, Ø 15 mm x 2
: 125 mm
: 40-50 dk
: ± 0,3 °C
: 15 dk
: 230 VAC (± %10)
: 385 mm x 210 mm x 320 mm
: 16,5 kg

Nem Kabini her türlü nem ölçme cihazının kalibrasyonunu yapabilmek
için dizany edilmiştir. Bununla birlikte sağladığı nem değerleriyle farklı
test ve uygulamalarda da kullanılabilmektedir.

Cihaz, nem oluşturma sistemi, kurutma sistemi ve kabinden oluşmaktadır.
Kabin içinde rahat hareket edebilmek amacıyla 2 adet kollu eldiven
bulunmaktadır. Referns nem ölçer probunu daldırmak için kabinin üst
tarafında bir adet delik bulunmaktadır.

Nem üretmek için cihazın sağ tarafında ultrasonik nebulizer cihazı
bulunmaktadır. Cihazın haznesine önce saf su doldurulmalıdır. Ultrasonik
nebulizer cihazının üzerinde 2 adet ayar düğmesi vardır. Sağdaki düğme
açma kapama ve nem yoğunluğunu ayarlamada kullanılır. Sol düğme
ise zamanlayıcıdır. 5-10-15 dakika gibi zaman aralıklarında cihazın
çalışmasını sağlar ayrıca sürekli çalışma modu (continuous ) da vardır.

Kurutma için cihazın sol tarafında bir adet vakum pompası ve silikajel
haznesi bulunmaktadır. Kabinden nemi almak için bu motorun
çalıştırılması gerekmektedir. Kabin içi nem homojenizasyonunu sağlamak
için fan sistemi bulunmaktadır. Fan her yöne ayarlanabilmektedir.

Boyutlar
Yan Kapak Boyutları
Kolluk Çapı
Pelxiglass kalınlığı
Kurutma Motoru Hava Sirkülasyonu
Kurutma Motoru Basıncı
Ultrasonik Nebulizer Özellikleri

:
:
:
:
:
:
:

92 cm x 61 cm x 46 cm
30 cm x 30 cm
12 cm
6 mm
3m3 / saat
120 mbar
45 V / 0,3 A

Teknik Özellikleri
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Genel amaÁlı termometrelerGenel amaÁlı termometreler
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Hassas laboratuvarHassas laboratuvar
termometreler  ve setleritermometreler  ve setleri

Metroloji ve oşinografi iÁinMetroloji ve oşinografi iÁin
hassas termometrelerhassas termometreler

ASTM termometreleriASTM termometreleri Hassas hidrometrelerHassas hidrometreler Hassas kontakt termometrelerHassas kontakt termometreler

Ölçüm Cihazları
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KALİBRASYON FİRMALARIMIZ

UZMANLAR METROLOJİ SERVİSİ
Ankara

Cevat Dündar Cad.
Kosgeb Binası No: 156

06370
Ostim / ANKARA

Tel: 0312 385 50 78
Faks: 0312 385 50 93

umsankara@ums.com.tr

www.ums.com.tr

Karlıktepe Mah.
Uğur cad. No: 1

34870
Kartal / İSTANBUL

Tel: 0216 389 36 35
Faks: 0216 389 55 97

ums@ums.com.tr

UZMANLAR METROLOJİ SERVİSİ
İstanbul

www.ums.com.tr
Turgutreis Mah.

Tekstilkent A5 Blok No:51
Esenler/İstanbul

Tel: 0212 438 19 22
Faks : 0212 438 08 03

 info@uml.com.tr

UZMANLAR METROLOJİ LABORATUVARI
İstanbul

www.uml.com.tr

Nilüfer Tic. Merk.
2. Kısım 635. Sk.
Otomasyon Plaza

No:7 Nilüfer / BURSA
Tel: 0224 441 55 77

Faks: 0224 441 72 52
uks@kalibrasyon.com.tr

UZMANLAR KALİBRASYON SERVİSİ
Bursa

www.kalibrasyon.com.tr

Fevzi Çakmak Mah.
10564 Sok. No:44

42050
KONYA

Tel: 0332 342 70 20
Faks: 0332 342 70 23

UZMANLAR KALİBRASYON MERKEZİ
Konya

www.ukm.com.tr

Çarşı Mah.
Sanayi Sitesi
A Blok No:24

Sürmene / TRABZON
Tel: 0462 746 34 24

Faks: 0462 746 34 23
umstrabzon@ums.com.tr

UZMANLAR KALİBRASYON LABORATUVARI
Trabzon

www.ums.com.tr
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UzayÁağı Cad. UzayÁağı İş Merk. No:29/33    Ostim / ANKARA

E-posta: info@jera.com.tr
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