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TC-521-BT Termoparilämpömittari 
4-kanavainen bluetooth dataloggeri 
 
Helppokäyttöinen, korkean tarkkuuden, kädessä pidettävä termoparidataloggeri, jossa 
on 4- kanavaa ja Bluetooth-ominaisuus. Virtalähteenä paristot tai USB. 
 
Yhteensopiva seuraavien miniliittimillä varustettujen termoparianturien, K, J, T, N, E, R ja 
S kanssa.  
Kaikki 4-kanavaa näkyvät ruudulla samanaikaisesti, näyttää myös T1-T2-eron. 
 
Dataloggeri voi tallentaa/palauttaa jopa 100 manuaalista tiedonkeruu ”pistettä” 
lukemaa, tai yli 16,000 lukemaa per kanava, automaattisessa kirjaustilassa. 
 
Asenna ilmainen Windows-ohjelmisto tietokoneeseen ja muodosta yhteys 
tiedonkeruuohjelmaan mukana toimitetulla USB-kaapelilla tai langattomasti Bluetooth-
yhteyden kautta (langattomia yhteyksiä varten tietokoneen on oltava Bluetooth-
yhteensopiva).  
 
Ohjelmisto voi hakea vanhoja keruutietoja tai suorittaa reaaliaikaisen keruun näytölle; 
tiedot voidaan tulostaa, esittää graafisesti ja viedä .csv-, .txt- tai .ghf-muodossa. 
Viedyt tiedostot voidaan ladata ohjelmistoon tai muihin sovelluksiin, kuten Microsoft® 
Exceliin. 

 
Ilmaisella "Testlink" -sovelluksella, joka on asennettu iOS- tai Android-
laitteeseen, voidaan vanhoja tai reaaliaikaisia  tietoja katsella langattomasti, 
tallentaa ja jakaa, jolloin dataloggeria ei tarvitse liittää tietokoneeseen. 

 
• 4 termoparikanavaa (K, J, T, N, E, R, S) 
• Bluetooth-ominaisuus ilmaisella iOS / Android-sovelluksella 
• 16 000 pistettä kanavaa kohti; 100 sarjaa manuaalisesti tallennettuja tietoja 
• Korkea tarkkuus, nopea vaste, valittava näytteenottotaajuus 
• T1, T2, T3, T4 ja T1-T2 
• ° C / ° F valittavissa 
• Taustavalaistu LCD-näyttö, integroitu seisontatuki  
• Min, Max, Keskiarvo, Pito, Muisti, Palautus, Offset, Asetus, Lämpötilayksikkö, hälytys (T1) 
• Paristo tai USB-virtalähde, automaattinen virrankatkaisu /pariston merkkivalo 
• Ilmainen Windows-ohjelmisto reaaliaikaiseen keruun tai historian tiedonhakuun 
• Mukana kantolaukku, käyttöohje, paristot, ohjelmisto, mikro-USB-kaapeli ja Bluetooth-sovitin 

 

Tekniset tiedot 

Sisääntulo (miniliitin) * 4 x Termopari 

Mittausalue 

K -200°C…+1372°C (-328°F…+2501°F) 

J -200°C…+1000°C (-328°F…+1832°F) 

T -200°C…+400°C (-328°F…+752°F) 

N -200°C…+1300°C (-328°F…+2372°F) 

E -200°C…+750°C (-328°F…+1382°F) 

R, S 0°C…+1767°C (+32°F…+3212°F) 
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Tarkkuus ** 
K, J, T, N, E 

±(0.1% lukemasta +0.7°C) ±(0.1% lukemasta +1.3°F)  
alle -100°C (-148°F):  
±(0.5% lukemasta +0.7°C) ±(0.5% lukemasta +1.3°F) 

R, S ±(0.2% lukemasta +1.4°C) ±(0.2% lukemasta +2.5°F) 

Resoluutio 
K, J, T, N, E 0.1°C < 600°C / 0.1°F < 1000°F, 1°C ≥ 600°C / 1°F ≥ 1000°F 

R, S 0.2°C < 600°C / 0.5°F < 1000°F, 1°C ≥ 600°C / 1°F ≥ 1000°F 

Lämpötilakerroin 0.01% lukemasta +0.05°C (0.0028°F) per °C [<18°C (64°F) or > 28°C (82°F)] 

Manuaalinen 
tallennuskapasiteetti 100 lukemaa 

Automaattinen 
tallennuskapasiteetti 16,000 lukemaa per kanava 

Näytteenottoväli 2 kertaa sekunnissa 

Näyttö Taustavalistus LCD näyttö 

Toiminnot Min, Max, keskiarvo, pito, muisti, palautus, offset, asetus, lämpötilayksiköt, hälytys 
(T1), automaattinen virrankatkaisu, alhainen paristojännite. 

Toimintaympäristö 0°C…+50°C (+32°F…+122°F), 10…90%RH (ei kondensoituva) 

Varastointi -20°C…+60°C (-4°F…+140°F), 10…75%RH 

Virtalähde 4 x 1.5V AAA paristot tai USB 

Pariston kesto (alkali) Bluetooth OFF: noin 120 tuntia. Bluetooth ON: noin 30 tuntia 

Mitat 187mm (P) x 75mm (L) x 29mm (S) 

Paino 
~317g paristolla ja bluetooth adapterilla 

~267g ilman paristoja ja bluetooth adapteria 

* Termoparianturit eivät sisälly toimitukseen – saatavilla erikseen 

** Ilmoitettu tarkkuus koskee vain näyttöyksikköä. Myös lämpöparianturin epätarkkuus on otettava huomioon. 
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