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DICKSON FH125 a FT121
Panelový graﬁcký záznamník průběhu teploty a relativní vlhkosti

Záznamník s velkým, plochým LCD panelem vám umožňuje podrobně
sledovat průběh zaznamenané teploty a relativní vlhkosti vzduchu a záznam případně přenést do PC. Na velkém, přehledném displeji 114 x 63
mm můžete číst okamžitou teplotu a vlhkost vzduchu s graﬁckym průběhem od 1 hodiny do 32 dnů. Tento záznamník vám umožňuje číst průběh
záznamu bez jakýchkoliv papírových kotoučků nebo připojování k PC, vše
vidíte pouhým stiskem tlačítka. Ve výbavě FH125 je i externí čidlo pro
dálkové snímání teplot až na vzdálenost 30m s možností přiobjednávky
příslušného prodlužovacího kabelu a software A015 pro výpočet rosného bodu. U FT121 je možnost připojení externího termočlánku typu K.
Oba přístroje zaznamenávají měření více než 31 000 vzorků.

FH125 a FT121
Rozsah měření relativní vlhkosti (FH125): 0 až 95 %
Přesnost měření relativní vlhkosti (FH125): ±2 % RH při teplotě 22 °C
Rozsah měření teplot FH125: -40°C až +29,44 °C; FT121: -200 °C až +1093 °C *
Přesnost měření teplot: ±1 °C
Kapacita naměřených dat: 31 744 bodů
Perioda mezi měřením vzorků: proměnná, závislá na době záznamu
Doby záznamu: nastavitelné uživatelem – 64 minut, 8 hodin, 24 hodin, 8 dní, 16 dní nebo 32 dní
Zdroj napájení: napájecí adaptér AC /w zálohová baterie
Rozměry: 178 × 127 × 51 mm
Příslušenství: napájecí síťový adaptér, baterie 9V
*s volitelným A203 termočlánkem – typ K pro vysoké teploty
Popis
Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu s plochým LCD panelem / externí čidlo
Záznamník teploty s plochým LCD panelem
Software DicksonWareTM – anglická verze a sériový datový kabel
Software DicksonWare SECURE– anglická verze a sériový datový kabel (21CFR11)
Výběr kalibrací
Kalibrace ve třech bodech
Kalibrace v jednom bodu
Kalibrace z akreditované laboratoře – 3 bodová
Validační certiﬁkát
IQQQ validační balíček
Příslušenství
Kalibrační software Logger
Upgrade DicksonWareTM
Kalibrační souprava relativní vlhkosti (33% a 75%)
1,8 m sériový datový kabel
3 m prodlužovací kabel k externímu čidlu
15 m prodlužovací kabel k externímu čidlu
30 m prodlužovací kabel k externímu čidlu
Prachový ﬁltr sondy

objednací číslo
FH125
FT121
A015
A025
N300
N100
N400
N520
N525

SW400
SW701
A834
A060
A880
A881
A882
A867
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