
ZÁZNAM  TEPLOT  A UKAZATEL TEPLOTY A VHKOSTI                         DR-200, BT-2  

  

Teplotní záznamník s displejem a tiskárnou  DR-200 
DR-200 je záznamník teploty pro použití v 

potravinářství, pro skladování a přepravu zboží, a v 
dalších aplikacích, zejména tam, kde je zaveden 
systém kontroly kritických bodů HACCP. DR-200 
zaznamenává teplotu z jednoho teplotního snímače 
- čipu firmy DALLAS. Záznamník má nastavitelné 
parametry:  

• interval záznamu,  
• hodiny reálného času,  
• referenční teplotu,  
• alarm,  
• zpoždění záznamu a alarmu,  
• výběr období záznamu pro tisk.  

Vestavná tiskárna umožňuje kdykoliv záznam teplot 
vytisknout. Tiskne se od poslední hodnoty do 
minulosti, tisk lze zastavit stiskem tlačítka. 
Kromě záznamu je DR-200 vybaven displejem, kde 
se zobrazuje aktuální teplota. V případě odchylky 
od referenční teploty se zapne alarm ( teplota bliká, 
píská bzučák a sepne se relé pro alarm).  

Technické parametry: 

Měřicí rozsah:    - 40 až +110°C 
Typ teplotního snímače: čip firmy DALLAS (USA) 
Displej: LED, čtyřmístný červený, výška 14 mm 
Rozlišení displeje:   0,1 °C 
Přesnost:    ± 1°C 
Kapacita záznamu:  max. 3000 údajů 
Interval záznamu:  1 min  až 24 hod (nastavitelný) 
Nastavitelná mez alarmu: ± 10°C od ref. teploty 

 

 
Výstup pro alarm:    relé ( 8A / 220 Vstř ) + bzučák 
Zpoždění záznamu: 0 až 6 hod (nastavitelné) 
Zpoždění alarmu:   0 až 90 minut (nastavitelné) 
Typ tiskárny:   jehličková 
Papír do tiskárny:   šíře 58mm, průměr role 40mm 
Napájení:    12Vstř/ss, +/-10%, 50-60Hz 
Dodávané příslušenství : adaptér 220Vstř / 12Vss 
Rozměry:   144 x 144 x 100 mm (v*š*h) 
Výřez v panelu:   132 x 132  mm 

Ukazatel teploty a vlhkosti  BT-2 
Digitální ukazatel teploty vnitřní / venkovní a vlhkosti 

s velkým LCD displejem :  
• měření vnitřní / venkovní teploty a vnitřní vlhkosti 
• přepínání vnitřní venkovní teplota, °C/°F, 12/24 hod. 
• automatické uložení MAX a MIN teploty a vlhkosti 
• možnost vymazání MAX a MIN hodnot 
• bateriové napájení s životností min 2 roky 
• univerzální použití 
• hodiny s budíkem 
Sonda :       čidlo NTC na kabelu 2 m, rozsah -50...70°C 

vnitřní čidlo rozsah -30...50°C 
vlhkost rozsah 20...99% 

Napájení :    tužková baterie AAA, 1,5V 
Displej :       dvouřádkový, výška 26 mm, 86 x 70 mm  
Přesnost :   ± 1 °C  
Rozlišení :   teplota 0,1 °C, vlhkost 1% 
Rozměry :    110 x 100 mm, hloubka 20 mm 


