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Instrumenty do pomiaru temperatury i kalibracji

Nasze instrumenty do pomiaru temperatury i kalibracji są projektowane i produkowane w oparciu o innowacyjną technologię 
kalibracyjną, cechują się doskonałą jakością i długim okresem użytkowania. Oferujemy szeroki zakres produktów i usług, 
ze standardowymi sygnałami elektrycznymi. Nasze produkty odpowiadają standardom DAkkS (niemiecki odpowiednik NIST).

Nasze kalibratory temperatury, symulatory, regulatory i indykatory, przekaźniki i czujniki pomagają naszym klientom zapewnić stałą 
jakość ich produktów i podnieść efektywność procesów produkcyjnych. Elastyczność w rozwijaniu indywidualnych rozwiązań jest 
naszą siłą wynikającą z bogatego technicznego i praktycznego doświadczenia.
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Dla laboratorium, przemysłu i usług

Ważne powody przeprowadzania kalibracji

Konsekwentne zapewnienie wysokiej jakości produktu •

Spełnienie przemysłowych standardów i ustawowych regulacji •

Optymalizacja procesów i podniesienie produktywności •

Uniknięcie pozaplanowych przestojów •

Czujniki temperatury podlegają mechanicznemu, termicznemu i chemicznemu oddziaływaniu. Rezultatem tego oddziaływania 
jest dryf, tym większy im dłużej czujnik jest używany. Tylko regularne sprawdzanie czujników temperatury dostarcza informacji  
na temat różnicy temperatury pomiędzy temperaturą rzeczywistą a temperaturą mierzoną i uwidacznia określony dryf. W zadaniach 
pomiarowych odczyty są często przyjmowane bez brania pod uwagę faktu, że każda wyświetlana wartość zawiera błąd. Te błędy 
pomiarowe są prawdopodobnie ciągle lekceważone w prywatnych zastosowaniach, ale w zastosowaniach przemysłowych nawet 
najmniejsza niedokładność może na przykład prowadzić do błędów produkcyjnych.
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Kalibrowanie z SIKA

Kalibratory z suchym blokiem i kalibratory kąpielowe używane są do sprawdzania i kalibrowania szerokiego zakresu przyrządów 
pomiarowych i czujników temperatury. Mechaniczne, mechaniczno-elektryczne lub elektroniczne przyrządy pomiarowe mogą łatwo 
być sprawdzane. Testowane bezpośrednio mogą być:

Czujniki temperatury zanurzeniowe lub do pomiaru powierzchniowego  •

Czujniki o specjalnych kształtach i rozmiarach  •

Bezkontaktowe termometry na podczerwień i kamery termowizyjne  •

Kompaktowe i solidne przyrządy SIKA są łatwe w transporcie, proste w użyciu i posiadają wszystkie cechy potrzebne do wykonywania 
specyficznych testów. Nasze przyrządy są już standardem w wielu laboratoriach rozwojowych, badawczych i sprawdzających,  
a także na wydziałach testowania i kontroli w sektorze wydobywczym i wytwórczym.
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akkreditiert durch die / accredited by the 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the  

Deutschen Kalibrierdienst  000271 

Kalibrierschein Kalibrierzeichen 

D-K- 
19636-01-00 

Calibration certificate Calibration mark 2014-11 

   
Gegenstand 
Object 

 

Mikrokalibrierbad 
Micro calibration bath 

Hersteller 
Manufacturer 

Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG 
34260 Kaufungen 

Typ 
Type 

TP3M165E 

Fabrikat/Serien-Nr. 
Serial number 

1411861 

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann AG 
Mustergass 1 
12345 Musterstadt 
      

Auftragsnummer 
Order No. 

100 741 854 

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 

4 

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

2014-11-30 

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rück-
führung auf nationale Normale zur Darstellung 
der Einheiten in Übereinstimmung mit dem 
Internationalen Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen 
Übereinkommen der European co-operation for 
Accreditation (EA) und der International Labora-
tory Accreditation Cooperation (ILAC) zur ge-
genseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur 
Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer 
verantwortlich. 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). 
The DAkkS is signatory to the multilateral 
agreements of the European co-operation for 
Accreditation (EA) and of the International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for 
the mutual recognition of calibration certifica-
tes. 
The user is obliged to have the object recali-
brated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid. 

  

Datum 
Date 
 
 
 
 
 
2014-11-30 

 

Stellv. Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Assistant Head of the calibration laboratory 
 

 
 
 
 
Olaf Schilling 

 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 
 
 
 
Olaf Schilling 

 
 

Prüfprotokoll / Test Certificate 

 

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG • Struthweg 7-9 • 34260 Kaufungen • Germany 
Phone +49 5605-803-0 • Fax +49 5605-803-54 • info@SIKA.net • www.SIKA.net 

 

 

 
 
 

 
 
 
Umgebungsbedingungen Raumtemperatur/ Amb. temperature (23 ± 2) °C 
Ambient conditions   Rel. Luftfeuchte/ Rel. air humidity  (50 ± 20) % 
    Luftdruck/ Amb. pressure   (990 ± 30) mbar 
 
 
 
Verwendete Normale  Pt100, SN ASL-02, 3730 D-K-17734-01-00 / 2012-09 
Used standards   DMM Keithley,SN 596023, 0249 DKD-K-13901/ 2013-10 
 
 
 
Abgleich durchgeführt mit Silikonöl 10 cSt Bechereinsatz    
Adjustement carried out with  Siliconoil 10 cSt tub insert   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalibriergegenstand 
Calibration object 
 

Temperatur-Mikrobadkalibrator 
Temperature Liquidbath Calibrator 
 

Hersteller 
Manufacturer 

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG 
34260 Kaufungen 

Typ 
Type 

TPM165S 
-35°C / 165 °C 

Fabrikat/Serien-Nr. 
Serial number 

      

Auftraggeber 
Customer 
 

      

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 

2 

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

Dez 2014 

Die für die Kalibrierung verwendeten 
Messeinrichtungen werden regelmäßig 
kalibriert und sind rückführbar auf die 
nationalen Normale der Physikalisch 
Technischen Bundesanstalt (PTB) 
Deutschlands oder auf andere nationale 
Normale. Die für diesen Vorgang erstellte 
Dokumentation kann eingesehen werden. Alle 
erforderlichen Messdaten sind auf der(n) 
nachfolgenden Seite(n) dieses 
Kalibrierscheins aufgelistet. Dieses 
Prüfprotokoll darf nur vollständig und 
unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge 
oder Änderungen bedürfen der Genehmigung 
der ausstellenden Stelle. Prüfprotokolle ohne 
Unterschrift und Stempel haben keine 
Gültigkeit. 
 
The measuring devices used for calibration are 
regularly calibrated and traceable to the 
national standards of the Physikalisch 
Technische Bundesanstalt (PTB) or other 
national standards. The documents created for 
this procedure are available for viewing. All the 
necessary measured data can be found on the 
following page(s) of this calibration certificate. 
This test certificate may not be reproduced 
other than in full except with the permission of 
the issuing office. Test certificates without 
signature and seal are not valid. 



Wymagania dotyczące kalibratora temperatury

Zadanie kalibracyjne i miejsce użytkowania
Kalibrator temperatury winien spełniać szeroki zakres wymagań: jako przyrząd przenośny musi poradzić sobie z częstą zmianą 
miejsca sprawdzania na stanowisku testowym lub w produkcji, będąc również odpowiednim dla użycia stacjonarnego w warsztacie 
pomiarowym lub w laboratorium sprawdzającym lub kontrolnym. Z tego powodu przyrząd musi być lekki i wygodny do szybkiego 
i łatwego użycia w miejscu zamontowanego czujnika. Waga i wielkość są tutaj decydującymi parametrami. Ponadto trwałość 
przyrządu również odgrywa ważną rolę.

Zakres temperatury
Czujniki temperatury winny być sprawdzane w temperaturze dla której są stosowane. Znaczy to, że kalibrator temperatury musi 
uwzględniać temperatury procesowe czujników temperatury, które będą sprawdzane i w szczególności osiągać ważne punkty 
sprawdzania. SIKA oferuje różne kalibratory temperatury, które pokrywają zakres od -55ºC do 1300ºC.

Sprawność i elastyczność
Czas i obsługa wymagane do przeprowadzania zadań kalibracyjnych są kluczowe dla ich efektywności. Czym bardziej efektywnie 
czynności są przeprowadzane,tym szybszy jest zwrot z inwestycji w kalibrator temperatury. Intuicyjna obsługa przy pomocy 
wyświetlacza, który w czytelny sposób dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, w połączeniu z pojemnością kalibracyjną  
i przypisanymi czasami grzania i chłodzenia w sposób podstawowy określają szybkość kalibracji. Czas można również zaoszczędzić 
używając otworu o dużej średnicy pozwalającego sprawdzać jednocześnie kilka czujników temperatury.

Godny zaufania system dokładności 
W czasie produkcji kalibratorów SIKA przeprowadzane  
są różnorodne testy i oceny niepewności pomiaru zgodnie  
z zaleceniami DKD. Wyniki pomiarów są dokumentowane  
we wszechstronnych raportach potwierdzających niezawodność  
i wysoką dokładność systemu. 

Identyfikacja
Instrumenty i przyrządy pomiarowe zużywają się w trakcie 
długotrwałego działania. Jest nieuniknione, że w rezultacie 
tego pojawia się dryf wartości pomiarowych. Regularna kontrola 
zgodna z zakładowym standardem kalibracji jest absolutnie 
niezbędna i może być łatwo przeprowadzona przy użyciu 
kalibratora temperatury SIKA jako podstawy kalibracji.

Serwisowanie
Doświadczeni i profesjonalni konsultanci mogą Was 
odwiedzić bezpośrednio na miejscu ze sprzętem 
do demonstracji i w ten sposób upewnić Ciebie, że 
otrzymujesz wyposażenie najwyższej jakości. Ponadto 
SIKA oferuje również szeroki zakres usług, które 
generalnie mogą być wykonane skutecznie tylko przez 
producenta, takich jak rekalibracja, regulacja i naprawa. 
To zwiększa dostępność kalibratorów i obniża koszt.
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Funkcje kalibrowania dla każdej potrzeby

Funkcja mikrokąpielowa 

Użycie płynów do sprawdzania ma oczywiste zalety jeżeli 
sprawdzane mają być czujniki temperatury o nietypowym  
kształcie i rozmiarze. Sprawdzany czujnik umieszczany jest 
bezpośrednio w płynie bez izolującej powietrznej szczeliny 
co powoduje, że jest bezpośredni kontakt pomiędzy nim 
i kalibratorem. Płyn do kalibracji, taki jak olej silikonowy, 
jest wybierany w zależności od wymaganej temperatury  
sprawdzania. Płynna nastawa magnetycznego mieszadełka 
razem z wyjmowanym koszykiem na czujniki zapewnia 
duży obszar pomiarowy. Ponadto koszyk na badane czujniki 
gwarantuje bezawaryjne mieszanie i pomaga chronić dno 
zbiorniczka

Funkcja czarnej tulei

Opatentowana tulejka do sprawdzania na podczerwień jest 
używana do sprawdzania termometrów na podczerwień lub 
kamer termowizyjnych. Specjalna struktura powierzchni 
i asymetryczne kształty tworzą „wgłębienie promiennika” 
ze współczynnikiem emisji 0,9994 zapobiegając odbijaniu 
promieniowania interferencyjnego i emitują wymaganą 
temperaturę na idealnym poziomie. Termometr na podczerwień 
jest umocowany w określonej odległości od otworu pomiarowego 
co tworzy wymaganą powierzchnię pomiarową na dnie dla 
dokonania sprawdzenia. Podstawa wspornika może być 
mocowana bezpośrednio na kalibratorze.

Funkcja sprawdzania powierzchniowego

Powierzchniowe czujniki temperatury są sprawdzane przy 
użyciu specjalnych tulejek, gdzie czujnik wzorcowy jest 
umieszczony prostopadle do powierzchni sprawdzanego 
czujnika. Przełączenie kontroli kalibracji na zewnętrzny czujnik 
wzorcowy pozwala na osiągnięcie najlepszego z możliwych 
punktu temperatury referencyjnej na powierzchni tulejki. Czujnik 
wzorcowy jest umieszczony bezpośrednio pod powierzchnią 
oporową tulejki. Tulejka jest tak zaprojektowana, że najbardziej 
jednorodna temperatura jest w części centralnej powierzchni 
oporowej.
Specjalnie zaprojektowana powierzchnia oporowa zapewnia 
dobry termiczny kontakt. Nie ma potrzeby użycia termicznej 
pasty lub innej pomocy w termicznym przewodnictwie.

Tulejka do sprawdzania powierzchniowego
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Seria TP Basic
Kalibratory temperatury z serii TP Basic były zaprojektowane do użycia bezpośrednio w miejscu zainstalowania czujnika. Nastawione 
są na skuteczność i przenośność. Prosta konstrukcja i automatyczne funkcje zostały uważnie wyselekcjonowane aby ułatwić 
użytkowanie. Rezultat: szybkie, proste i wydajne kalibratory temperatury, bez kompromisu w sprawie jakości. 

Funkcja suchego bloku

Funkcja suchego bloku została wprowadzona w celu 
umożliwienia łatwej kalibracji temperatury w laboratorium  
i w terenie. Optymalne termalne sprzężenie pomiędzy blokiem  
a badanym czujnikiem jest zapewnione przez odpowiednią 
tulejkę redukcyjną. Idealnie jest, gdy średnica wewnętrzna  
w tulejce jest o 0,5 mm większa od średnicy badanego czujnika. 
Przy pomocy tulejki redukcyjnej prosty czujnik temperatury 
prawie o każdej długości i średnicy może być sprawdzany. 
Suchy blok pokrywa cały zakres temperatur bez potrzeby 
wymiany płynu do sprawdzania. Lepkość, temperatura zapłonu 
lub odgazowanie nie są rozważane.

Tulejka redukcyjna

Niektóre kalibratory z suchym blokiem posiadają 
duży 60 mm otwór i mogą pomieścić wiele czujników 
jednocześnie.
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Typ TP 17 200 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 17 200

Kalibrator temperatury TP 17 200, który jest 
również znany jako TP COOL, pracuje w zakresie 
temperatur od -55 do 200ºC

Parametry techniczne 

Typ TP 17 200

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-55...200°C
±0.4°C 
±0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -60...200°C

Rozdzielczość 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 12.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 600 VA 
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Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 17 165 M

Typ TP 17 165 MParametry techniczne 

Typ TP 17 165 M

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±1°C
±0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 
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Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 17 165

Typ TP 17 165 Parametry techniczne 

Typ TP 17 165

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.4°C
±0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0,1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 
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Typ TP 17 166 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

Kalibrator temperatury TP 17 166 posiada 
możliwość sprawdzania jednocześnie dużej ilości 
czujników

TP 17 166

Parametry techniczne 

Typ TP 17 166

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.4°C
±0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 
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Typ TP 18 200 E

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 18 200 E

Parametry techniczne 

Typ TP 18 200 E

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...200°C
±1°C
±0.1°C
60...100 mm

Wymiary bloku

Ø 18 mm / Głębokość 100 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...200°C

Rozdzielczość 1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

220 mm
96 mm
230 + 50 mm

Waga Około 4 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz, 
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 220 VA 
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Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 17 450

Kalibrator temperatury TP 17 450 posiada 
możliwość sprawdzania jednocześnie dużej ilości 
czujników

Typ TP 17 450 Parametry techniczne 

Typ TP 17 450

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...450°C
±0.6°C
±0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...450°C

Rozdzielczość 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 2000 VA 
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TP 17 650 M

Typ TP 17 650 M 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

Parametry techniczne 

Typ TP 17 650 M

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...650°C
±1°C
±0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...650°C

Rozdzielczość 1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 
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Typ TP 17 650 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 17 650

Parametry techniczne 

Typ TP 17 650

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...650°C
±0.8°C
±0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...650°C

Rozdzielczość 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 1000 VA 
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Typ TP 18 850 E

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 18 850 E

Parametry techniczne 

Typ TP 18 850 E

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...850°C
±1°C
±0.1°C
60...100 mm lub 160...200 mm

Wymiary bloku

Ø 18 lub 28 mm / 
Głębokość 100 lub 200 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...850°C

Rozdzielczość 1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

430 mm
190 mm
410 + 50 mm lub 510 + 50 mm

Waga Około 14 kg lub 16 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 2000 VA 



-17-
17

Seria TP Solid

W kalibratorach serii TP Solid położono nacisk na elastyczność. Używanie jest łatwe, intuicyjne i pozwala na szybki dostęp do 
wszystkich funkcji. W uzupełnieniu kalibratorów z suchym blokiem dostępne są także wanienki kąpielowe co czyni ofertę kompletną. 
Wanienki są używane do kalibratorów kąpielowych z magnetycznym mieszadełkiem o regulowanej szybkości obrotowej.

Zewnętrzny czujnik wzorcowy umożliwia sprawdzanie różnorodnej,co do kształtu, wielkości lub metody pomiaru, aparatury 
monitorującej temperaturę. Przełącznik pozwala użytkownikom na łatwe wybieranie pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym 
czujnikiem wzorcowym. Wszystkie przyrządy z tej serii wyposażone są w przyłącze komputerowe.

17
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Typ TP 17 200 S 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •

TP 17 200 S

Kalibrator temperatury TP 17 200 S, który jest 
również znany jako TP COOL, pracuje w zakresie 
temperatur od -55 do 200ºC

Parametry techniczne 

Typ TP 17 200 S

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-55...200°C
±0.2°C
±0.05°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -60...200°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie -9.99...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 12.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 600 VA 
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Parametry techniczne 

Typ TP 17 165 S

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.2°C
±0.05°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie -9.99...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 

TP 17 165 S

Typ TP 17 165 S

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •
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Parametry techniczne 

Typ TP 17 166 S

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.2°C
±0.05°C
110...150 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie -9.99...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 

Typ TP 17 166 S

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •

Kalibrator temperatury TP 17 166 S posiada 
możliwość sprawdzania jednocześnie dużej ilości 
czujników. 

TP 17 166 S
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Parametry techniczne 

Typ TP 17 166 S-U

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.2°C
±0.05°C
110...150 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-25...150°C
±1°C
±0.2°C

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie -9.99...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 

Typ TP 17 166 S-U

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •

TP 17 166 S-U
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Parametry techniczne 

Typ TP M 165 S

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Kąpielowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.1°C 
±0.05°C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.3°C
±0.05°C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie -9.99...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 12.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 400 VA 

Typ TP M 165 S

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Koszyk na czujniki •

Mieszadełko magnetyczne z przyrządem do wyjmowania •

Pompka ssąca •

Pokrywka transportowa •

Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi  •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Wkład tulejkowy •

Tulejka redukcyjna •

Tulejka do sprawdzania na podczerwień •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP M 165 S
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Typ TP M 165 S-U Parametry techniczne 

Typ TP M 165 S-U

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Kąpielowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.1°C 
±0.05°C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.3°C
±0.05°C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-25...150°C
±1°C
±0.2°C

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie -9.99...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 12.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 400 VA 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Koszyk na czujniki •

Mieszadełko magnetyczne z przyrządem do wyjmowania •

Pompka ssąca •

Pokrywka transportowa •

Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi  •

Zewnętrzny wzorcowy czujnik temperatury TF 255-3-30 •

Wyposażenie opcyjne •

Walizeczka transportowa •

Wkład tulejkowy •

Tulejka redukcyjna •

Tulejka do sprawdzania na podczerwień •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP M 165 S-U
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Parametry techniczne 

Typ TP M 225 S

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Kąpielowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...225°C
±0.2°C 
±0.05°C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...225°C
±0.4°C
±0.05°C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...225°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...225°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie temp otoczenia...99.99°C,  
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 

Typ TP M 225 S

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Koszyk na czujniki •

Mieszadełko magnetyczne z przyrządem do wyjmowania •

Pompka ssąca •

Pokrywka transportowa •

Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Wkład tulejkowy •

Tulejka do sprawdzania termometrów na podczerwień •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

Torba transportowa –nylonowa  •

TP M 225 S
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Parametry techniczne 

Typ TP M 225 S-U

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Kąpielowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...225°C
±0.2°C 
±0.05°C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...225°C
±0.4°C
±0.05°C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...225°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...200°C
±1°C
±0.2°C

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...225°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie temp otoczenia...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 

TP M 225 S-U

Typ TP M 225 S-U

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Koszyk na czujniki •

Mieszadełko magnetyczne z przyrządem do wyjmowania •

Pompka ssąca •

Pokrywka transportowa •

Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi  •

Zewnętrzny wzorcowy czujnik temperatury TF 255-3-30 •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Wkład tulejkowy •

Tulejka redukcyjna •

Tulejka do sprawdzania na podczerwień •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •
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Parametry techniczne 

Typ TP M 255 S

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Kąpielowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...255°C
±0.2°C 
±0.05°C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...255°C
±0.4°C
±0.05°C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...255°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...225°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie temp otoczenia...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 

TP M 255 S

Typ TP M 255 S

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Koszyk na czujniki •

Mieszadełko magnetyczne z przyrządem do wyjmowania •

Pompka ssąca •

Pokrywka transportowa •

Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Wkład tulejkowy •

Tulejka do sprawdzania termometrów na podczerwień •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

Torba transportowa –nylonowa  •
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Parametry techniczne 

Typ TP M 255 S-U

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Kąpielowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...255°C
±0.2°C 
±0.05°C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...255°C
±0.4°C
±0.05°C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...255°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...200°C
±1°C
±0.2°C

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...225°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie temp otoczenia...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 

TP M 255 S-U

Typ TP M 255 S-U

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Koszyk na czujniki •

Mieszadełko magnetyczne z przyrządem do wyjmowania •

Pompka ssąca •

Pokrywka transportowa •

Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi  •

Zewnętrzny wzorcowy czujnik temperatury TF 255-3-30 •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Wkład tulejkowy •

Tulejka redukcyjna •

Tulejka do sprawdzania na podczerwień •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •
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Parametry techniczne 

Typ TP 17 450 S

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...450°C
±0.3°C
±0.05°C
110...150 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...450°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...450°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie temp otoczenia...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 2000 VA 

TP 17 450 S

Typ TP 17 450 S 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Torba transportowa –nylonowa  •

Tulejka redukcyjna •

Tulejka do sprawdzania termometrów na podczerwień •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

Kalibrator temperatury TP 17 450 S posiada 
możliwość sprawdzania jednocześnie dużej ilości 
czujników



29

Typ TP 17 450 S-UParametry techniczne 

Typ TP 17 450 S-U

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...450°C
±0.3°C
±0.05°C
110...150 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...450°C
±0.5°C
±0.05°C
110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...400°C
±1°C
±0.2°C

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...450°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie temp otoczenia...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 2000 VA 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Zewnętrzny czujnik wzorcowy TF 225-3-300 •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Torba transportowa –nylonowa  •

Tulejka redukcyjna •

Tulejka do sprawdzania termometrów na podczerwień •

Wkład tulejkowy •

Tulejka do sprawdzania termometrów powierzchniowych •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 17 450 S-U
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TP 17 650 S

Parametry techniczne 

Typ TP 17 650 S 

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...650°C
±0.4°C
±0.05°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
Czerwony / zielony, 
jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza 0...650°C

Rozdzielczość 0.01°C w zakresie temp.otoczenia...99.99°C, 
pozostały zakres 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

150 mm
330 + 70 mm
270 mm

Waga Około 7.5 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 

Typ TP 17 650 S 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Torba transportowa –nylonowa  •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •
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Parametry techniczne 

Typ TP 28 1300 E

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia400...1300°C
±2°C
±0.5°C
200 mm

Wymiary bloku

Ø 28 / Głębokość 200 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 2-liniowy, 4-cyfrowy
czerwony / zielony 
 Jednostki °C (°F opcja)

Zakres wyświetlacza 0...1300°C

Rozdzielczość 1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

510 mm
290 mm
415 + 100 mm

Waga Około 17.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 1000 VA 

TP 28 1300 E

Typ TP 28 1300 E

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Torba transportowa –nylonowa  •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •
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Typ TP 17 ZEROParametry techniczne 

Typ TP 17 ZERO

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-10...100°C
±0.05°C at 0°C
±0.05°C at 0°C
110...150 mm

Wymiary bloku

7 otworów Ø 6,5 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 1-liniowy, 4-cyfrowy, czerwony, 
 jednostki ºC [ºF opcja]

Zakres wyświetlacza -10...100°C

Rozdzielczość 0.1°C

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

160 mm
320 + 50 mm
230 mm

Waga Około 7 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 400 VA

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania czujników •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne  •

TP 17 ZERO

Kalibrator temperatury TP 17 ZERO jest idealny do 
określenia punktu lodu.
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Seria TP Premium 

Seria TP Premium wyróżnia się osiągami i niesłychaną 
łatwością w użyciu. Przy pomocy czytelnie opisanej struktury 
menu, wszystkie możliwe ustawienia mogą być wykonane 
łatwo i szybko. Temperatura bloku i temperatura nastawiona, 
jak również różnica i zmienność stabilizacji są wyświetlane 
na dwukolorowym graficznym wyświetlaczu lub na dużym 
ekranie dotykowym kalibratorów serii TP Touch.

Ciągle poszerzany zakres temperaturowy naszych kalibratorów 
pozwala na sprawdzanie coraz większej ilości czujników 
temperatury dostępnych na rynku. Czujniki te mogą być 
kalibrowane z rozdzielczością aż do 0,001°C i spełniać najwyższe 
standardy np. przemysłu spożywczego lub farmaceutycznego.

Różne akcesoria serii TP Premium umożliwiają skrócenie 
czasu kalibracji. Przykładowo, sprawdzane czujniki mogą być 
identyfikowane poprzez skaner kodów kreskowych lub przebieg 
lub ukończenie kalibracji może być pokazane w komputerze 
lub via Wi-Fi na smartfonie w dowolnym miejscu na świecie. 
Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia pomiarowego 
pozwala na jednoczesną kalibrację wielu czujników – włączając 
w to automatyczne wystawianie indywidualnych świadectw.
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Typ TP 38 165 E Parametry techniczne 

Typ TP 38 165 E

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.1°C
0.01...0.05°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Monochromatyczny, graficzny,
jednostki °C / °F / K

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.01°C 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

153 mm
347 mm
348 mm

Waga Około 12 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Precyzyjny przyrząd pomiarowy •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •

TP 38 165 E
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Parametry techniczne 

Typ TP 38 165

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.1°C
0.01...0.05°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Monochromatyczny, graficzny,
jednostki °C / °F / K / Ω / mV / mA

Zakres wyświetlacza -50...165°C

Rozdzielczość 0.01°C 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

153 mm
347 mm
348 mm

Waga Około 12 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 

TP 38 165

Typ TP 38 165

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Zewnętrzny czujnik wzorcowy  •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •
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Parametry techniczne 

Typ TP 38 650 E

Czujnik wzorcowy Wewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...650°C
±0.2°C
0.03...0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Monochromatyczny, graficzny,
jednostki °C / °F / K 

Zakres wyświetlacza 0...650°C

Rozdzielczość 0.01°C 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

153 mm
347 mm
348 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz, 
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 

TP 38 650 E

Typ TP 38 650 E 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Zewnętrzny czujnik wzorcowy  •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •
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Typ TP 38 650 Parametry techniczne 

Typ TP 38 650

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

Temp.otoczenia...650°C
±0.2°C
0.03...0.1°C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Monochromatyczny, graficzny,
jednostki ºC / ºF / K / Ω / mV /mA

Zakres wyświetlacza 0...650°C

Rozdzielczość 0.01°C 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

153 mm
347 mm
348 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz,
opcja 115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Oprogramowanie dla PC •

Kabel do PC •

Zewnętrzny czujnik wzorcowy  •

Świadectwo DKD •

Świadectwo Fabryczne •

  •

TP 38 650
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Typ TP 37 200 E 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Kabel do PC i sieciowy •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Zewnętrzny czujnik wzorcowy TF 255-3-300 •

Oprogramowanie do PC •

Przełącznik sieciowy , czytnik kodów kreskowych , ruter WLAN •

Świadectwo DAkkS •

Świadectwo Fabryczne •

TP 37 200 E

Parametry techniczne 

Typ TP 37 200 E

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-55...200 °C
±0.2 °C
±0.05 °C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Jasny, kolorowy, dotykowy (7“)
Kąt widzenia 120...140°
Jasność 400 cd / m²
Jednostki °C / °F / K

Zakres 
wyświetlacza

-60...200 °C

Rozdzielczość 0.1 / 0.01 / 0.001 °C/°F /K 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 12.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 600 VA 
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Typ TP 37 165 E  

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Kabel do PC i sieciowy •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Zewnętrzny czujnik wzorcowy TF 255-3-300 •

Oprogramowanie dla PC •

Przełącznik sieciowy, czytnik kodów kreskowych, ruter WLAN •

Świadectwo DAkkS •

Świadectwo Fabryczne •

TP 37 165 E

Parametry techniczne 

Typ TP 37 165E

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165°C
±0.2 °C
±0.05 °C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz 5.91 in

Zakres 
wyświetlacza

-50...165 °C

Rozdzielczość 0.1 / 0.01 / 0.001 °C/°F /K 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 10 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz 

Zużycie energii Około 400 VA 
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Typ TP 37 166 E 

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Kabel do PC i sieciowy •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Tulejka kalibracyjna na podczerwień •

Tulejka kalibracyjna powierzchniowa •

Zewnętrzny czujnik wzorcowy TF 255-3-300 •

Oprogramowanie dla PC •

Przełącznik sieciowy, czytnik kodów kreskowych, ruter WLAN •

Świadectwo DAkkS •

Świadectwo Fabryczne •

TP 37 166 E

Parametry techniczne 

Typ TP 37 166 E

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165 °C
±0.2 °C
±0.05 °C
110...150 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność

-35...165 °C
±0.5 °C
±0.05 °C

Obszar pomiarowy 110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-25...150 °C
±1 °C
±0.2 °C
powierzchniowy

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Jasny, kolorowy, dotykowy (7“)
Kąt widzenia 120...140°
Jasność 400 cd / m²
Jednostki °C / °F / K

Zakres 
wyświetlacza

-50...165 °C

Rozdzielczość 0.1 / 0.01 / 0.001 °C/°F /K 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 13 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 400 VA 

Kalibrator temperatury TP 37 166E posiada 
możliwość jednoczesnego sprawdzania dużej ilości 
czujników.
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Typ TP 3M 165 E 

TP 3M 165 E

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •
Kabel zasilający •
Przyrząd do wyjmowania tulejek •
Kabel do PC i sieciowy •
Instrukcja obsługi •
Koszyczek na czujniki, pompka ssąca, pokrywa transportowa •
Mieszadełko magnetyczne z przyrządem do wyjmowania •
Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi  •

Wyposażenie opcyjne

Płyn kalibracyjny •
Walizeczka transportowa •
Tulejka redukcyjna •
Wkład tulejowy •
Tulejka kalibracyjna na podczerwień •
Tulejka kalibracyjna powierzchniowa •
Zewnętrzny czujnik powierzchniowy  • TF 255-3-300
Oprogramowanie dla PC •
Przełącznik sieciowy, czytnik kodów kreskowych, ruter WLAN •
Świadectwo DKD •
Świadectwo Fabryczne  •

Parametry techniczne 

Typ TP 37 166 E

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Kąpielowy
Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165 °C
±0.1 °C 
±0.05 °C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-35...165 °C
±0.3 °C
±0.05 °C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność

-35...165 °C
±0.5 °C
±0.05 °C

Obszar pomiarowy 110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

-25...150 °C
±1 °C
±0.2 °C
powierzchniowy

Wymiary bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Jasny, kolorowy, 
dotykowy (7“)
Kąt widzenia 120...140°
Jasność 400 cd / m²
Jednostki °C / °F / K

Zakres 
wyświetlacza

-50...165 °C

Rozdzielczość 0.1 / 0.01 / 0.001 °C/°F /K 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 13 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 400 VA
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Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •
Kabel zasilający •
Przyrząd do wyjmowania tulejek •
Kabel do PC i sieciowy •
Instrukcja obsługi •
Koszyczek na czujniki, pompka ssąca, pokrywka transportowa •
Mieszadełkomagnetyczne z przyrządem do jego wyjmowania •
Pokrywka z 5-cioma korkami silikonowymi •

Wyposażenie opcyjne

Płyn kalibracyjny •
Walizeczka transportowa •
Tulejka redukcyjna •
Wkład tulejkowy •
Tulejka kalibracyjna na podczerwień •
Tulejka kalibracyjna powierzchniowa •
Zewnętrzny czujnik wzorcowy TF 255-3-300 •
Oprogramowanie dla PC •
Przełącznik sieciowy, czytnik kodów kreskowych, ruter WLAN •
Świadectwo DAkkS •
Świadectwo Fabryczne •

TP 3M 255 E

Typ TP 3M 255 E  Parametry techniczne 

Typ TP 37 166 E

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Kąpielowy
Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

RT...255 °C
±0.1 °C 
±0.05 °C
110...150 mm

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

RT...255 °C
±0.3 °C
±0.05 °C
123...163 mm

Na podczerwień

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność

RT...255 °C
±0.5 °C
±0.05 °C

Obszar pomiarowy 110 mm

Powierzchniowy

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

RT...200 °C
±1 °C
±0.2 °C
powierzchniowy

Wymiar bloku

Ø 60 mm / Głębokość 170 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Jasny, kolorowy, 
dotykowy (7“)
Kąt widzenia 120...140°
Jasność 400 cd / m²
Jednostki °C / °F / K

Zakres 
wyświetlacza

0...255 °C

Rozdzielczość 0.1 / 0.01 / 0.001 °C/°F /K 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 8.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz

Zużycie energii Około 1000 VA 
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Typ TP 37 700 E  

TP 37 700 E

Zakres dostawy

Świadectwo sprawdzenia •

Kabel zasilający •

Przyrząd do wyjmowania tulejek •

Kabel do PC i sieciowy •

Instrukcja obsługi •

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa •

Tulejka redukcyjna •

Zewnętrzny czujnik powierzchniowy  • TF 255-3-300

Oprogramowanie dla PC •

Przełącznik sieciowy, czytnik kodów kreskowych, ruter WLAN •

Świadectwo DAkkS •

Świadectwo Fabryczne  •

Parametry techniczne 

Typ TP 37 700 E

Czujnik wzorcowy Przełączalny wewnętrzny/ zewnętrzny

Suchy blok

Zakres temperatury
Dokładność
Stabilność
Obszar pomiarowy

RT...700 °C
±0.4 °C
±0.05 °C
110...150 mm

Wymiary bloku

Ø 28 mm / Głębokość 150 mm

Wyświetlacz

Wyświetlacz Jasny, kolorowy, dotykowy (7“)
Kąt widzenia 120...140°
Jasność 400 cd / m²
Jednostki °C / °F / K

Zakres 
wyświetlacza

0...700 °C

Rozdzielczość 0.1 / 0.01 / 0.001 °C/°F /K 

Podstawowe dane

Wymiary
> Szerokość
> Wysokość
> Głębokość 

210 mm
380 + 50 mm
300 mm

Waga Około 8.5 kg

Zasilanie 100...240 VAC, 50/60 Hz  

Zużycie energii Około 1000 VA
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Akcesoria

Płyn do sprawdzania
Używanie płynu do kalibracji ma przewagę przy sprawdzaniu czujników temperatury o niezwyczajnych kształtach lub wymiarach. 
Sprawdzany czujnik jest zanurzony w płynie bez żadnej powietrznej izolacyjnej szczeliny co zapewnia bezpośredni kontakt pomiędzy 
kalibratorem a sprawdzanym czujnikiem. Płyn kalibracyjny jest dobierany zgodnie z potrzebnymi temperaturami sprawdzania. 
Pokrywka na czujniki z  5-cioma silikonowymi korkami i /lub  podtrzymką zapewnia stabilną pozycję sprawdzanych czujników 
w wanience kalibracyjnej. Pokrywka redukuje emisję termiczną ponad powierzchnię płynu zapewniając optymalne rezultaty 
pomiarów.

Wkład tulejowy
Nasz wkład tulejowy jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania, 
gdy różnorodny płyn kalibracyjny jest używany. Eliminuje to stratę 
czasu na wymianę płynu i czyszczenie wanienki. Oddzielny wkład 
tulejowy jest tak samo szczelny jak sama wanienka.

Woda zdemineralizowana Olej silikonowy 10 CS Olej silikonowy 20 CS Olej silikonowy 50 CS

Limity 2...95 °C 35.6...203 °F -35...155 °C -31...311 °F 7...220 °C 44.6...428 °F 50...270 °C 122...518 °F

Punkt zapłonu 165 °C 329 °F 230 °C 446 °F 280 °C 536 °F

Tulejki redukcyjne
Kalibratory z suchem blokiem zostały zaprojektowane aby 
uprościć kalibrację temperatury w laboratorium i w miejscu 
zainstalowania czujników. Przy pomocy tulejek redukcyjnych 
proste czujniki temperatury, o prawie każdej średnicy i długości,  
mogą być sprawdzane. Kalibratory z suchym blokiem pokrywają 
cały zakres temperatur bez potrzeby wymieniania płynu do 
sprawdzania. Nie ma potrzeby brania pod uwagę lepkości, 
punktu zapłonu i odgazowywania. 
Każda tulejka redukcyjna może mieć jeden lub wiele otworów. 
Otwory o średnicach w zakresie od 1,5 do 25,5 mm mogą być 
wykonane co 0,5 mm. Najlepiej jest, gdy średnica otworu jest 
0,5 mm większa niż średnica testowanego czujnika.

Programowalne funkcje rampy •

Programowalne cykle temperaturowe •

Sprawdzanie serii (np. kontrola przychodzących towarów) •

Przygotowanie danych testowych w formie graficznej   •
 i  tabelarycznej

Wprowadzanie danych klienta na świadectwach •

Programowalne gradienty temperatury •

Oprogramowanie do kalibracji i testowania 
Kalibratory temperatury wyposażone w zewnętrzny interfejs mogą wykorzystywać oprogramowanie dla programowania 
i przetwarzania kalibrowanych wartości. Można się nim łatwo posługiwać przy pomocy PC. Następujące procedury kalibracyjne 
mogą być przeprowadzane:

Tulejka na podczerwień i powierzchniowa
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Tulejki redukcyjne – standardowe konfiguracje
 
Nasze tulejki redukcyjne są zaprojektowane do użycia z kalibratorami SIKA z suchym blokiem. Tulejki są wykonywane z różnymi 
średnicami otworów, aby były dostosowane do standardowych czujników przemysłowych. Zapewniamy do szybkiej dostawy kilka 
standardowych konfiguracji.

Tulejka redukcyjna Wymiary Ø 60 mm (Aluminium) Ø 28 mm (Mosiądz) Ø 18 mm (Mosiądz)

Standard Otwory Seria TP 3M 
Seria TP M

Seria TP 37
Seria TP 17

Seria TP 18

1x 3.5 mm (⅛ in.)
1x 6.5 mm (¼ in.)  

1x 3.5 mm (⅛ in.)
1x 6.5 mm (¼ in.)
1x 13.5 mm (½ in.)  

1x 3.5 mm (⅛ in.)
1x 5.0 mm (³⁄₁₆ in.)
1x 6.5 mm (¼ in.)
1x 9.5 mm (⅜ in.)

 

1x 3.5 mm (⅛ in.)
6x 6.5 mm (¼ in.)  

1x 3.5 mm (⅛ in.)
2x 5.0 mm (³⁄₁₆ in.)
2x 6.5 mm (¼ in.)
2x 9.5 mm (⅜ in.)

 

pusta tulejka 

1x 10.5 mm (⅜ in.) 

1x 13.5 mm (½ in.) 
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nnnn66660000mmmmmmmm    ((((AAAAlllluuuummmmiiiinnnniiiiuuuummmm))))

1111xxxx        3333,,,,5555mmmmmmmm
1111xxxx        6666,,,,5555mmmmmmmm
1111xxxx    11113333,,,,5555mmmmmmmm

nnnn66660000mmmmmmmm    ((((AAAAlllluuuummmmiiiinnnniiiiuuuummmm))))

1111xxxx    3333,,,,5555mmmmmmmm
1111xxxx    5555,,,,0000mmmmmmmm
1111xxxx    6666,,,,5555mmmmmmmm
1111xxxx    9999,,,,5555mmmmmmmm

nnnn66660000mmmmmmmm    ((((AAAAlllluuuummmmiiiinnnniiiiuuuummmm))))

1111xxxx    3333,,,,5555mmmmmmmm
6666xxxx    6666,,,,5555mmmmmmmm

nnnn66660000mmmmmmmm    ((((AAAAlllluuuummmmiiiinnnniiiiuuuummmm))))

1111xxxx    3333,,,,5555mmmmmmmm
2222xxxx    5555,,,,0000mmmmmmmm
2222xxxx    6666,,,,5555mmmmmmmm
2222xxxx    9999,,,,5555mmmmmmmm

nnnn22228888mmmmmmmm    ((((MMMMeeeessssssssiiiinnnngggg))))

1111xxxx    3333,,,,5555mmmmmmmm
1111xxxx    6666,,,,5555mmmmmmmm

nnnn66660000mmmmmmmm    ((((AAAAlllluuuummmmiiiinnnniiiiuuuummmm))))

1111xxxx    3333,,,,5555mmmmmmmm
1111xxxx    6666,,,,5555mmmmmmmm

nnnn22228888mmmmmmmm    ((((MMMMeeeessssssssiiiinnnngggg))))

oooohhhhnnnneeee    BBBBoooohhhhrrrruuuunnnnggggeeeennnn

nnnn66660000mmmmmmmm    ((((AAAAlllluuuummmmiiiinnnniiiiuuuummmm))))

oooohhhhnnnneeee    BBBBoooohhhhrrrruuuunnnnggggeeeennnn

nnnn22228888mmmmmmmm    ((((MMMMeeeessssssssiiiinnnngggg))))

nnnn22228888mmmmmmmm    ((((MMMMeeeessssssssiiiinnnngggg))))

1111xxxx    11110000,,,,5555mmmmmmmm

1111xxxx    11113333,,,,5555mmmmmmmm

O inne konfiguracje prosimy zapytać fabrykę.
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Sprawdzenie grupy czujników temperatury może być 
zautomatyzowane poprzez dodanie do Twojego kalibratora  
SIKA przyrządu TT-Scan i oprogramowania. Do ośmiu czujników 
może być sprawdzanych w tym samym czasie używając tego 
zestawu. Konfiguracja TT-Scan w zależności od sprawdzanych 
czujników jest dowolnie programowalna. Podłączony może 
być zewnętrzny czujnik wzorcowy. Przyrząd TT-Scan posiada  
port USB w celu podłączenia do PC. Oprogramowanie  
kalibracyjne SIKA analizuje wyniki pomiaru i prezentuje je 
w formie graficznej lub tabelarycznej. W tym samym czasie 
automatycznie generuje do 8-miu świadectw, które mogą 
również zawierać dane klienta.

Termometry oporowe, termopary, przetworniki temperatury i przełączniki muszą być sprawdzane przy użyciu instrumentu,  
który mierzy sygnał wyjścia i wyświetla go jako temperaturę.

Dla Twojego wyposażenia monitorującego

TT-Scan
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Właściwości

Możliwości podłączenia 
 
 
 
 
 

Wersja Przyrząd skanujący z precyzyjnym układem pomiarowym

Wejścia pomiarowe Przełączalne
Dla do 8 czujników
Typ czujnika dowolnie konfigurowany

Podstawowe parametry

Zasilanie 230 VAC ±10%, 50/60 Hz poprzez zasilacz 

Zużycie energii Około 100 W

Wymiary (D x SZ x W) 200 x 140 + 40 x 380 mm

Waga Około 2.5 kg

Cechy przyrządu

Zaciski 32x4 mm bez napięcia termalnego
Przyłącze do zewnętrznego czujnika wzorcowego
Możliwe podłączenie zewnętrznego zimnego złącza   
Złącze USB, łącznie z kablem do transferu danych

Opcje

 
Aluminiowa walizeczka transportowa, oprogramowanie do testowania i kalibracji, 
Świadectwo DKD, Świadectwo Fabryczne SIKA, zewnętrzne kalibracyjne czujniki wzorcowe

TT-Scan

Typ TT-Scan 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

2

3

2

3

2

3

Przełącznik
przewód przewód przewód
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Wersja Zakres pomiarowy Dokładność

Termometry oporowe EN 60751

Pt100 
Pt500 
Pt1000

2-, 3-, 4-przewodowe -90.00°C...850.00°C ±0.005% pełnego zakresu ±0.01°C

Możliwości podłączenia poprzez 4 mm zaciski bez napięcia termalnego

Termopary zgodne z DIN EN 60584 / DIN 43710

Typ K NiCr-NiAl -90.00...999.99°C 
1000.0...1370.0°C

±0,007% pełnego zakresu ±0.01°C 
±0,005% pełnego zakresu ±0.1°C

Typ J FeCu-Ni -90.00...900.00°C ±0,005% pełnego zakresu ±0.01°C

Typ N NiCrSi - NiSiMg -90.00...999.99°C 
1000.0...1370,0°C

±0,007% pełnego zakresu ±0.01°C 
±0,005% pełnego zakresu ±0.1°C

Typ E NiCr-CuNi -90,00...700.00°C ±0,005% pełnego zakresu ±0.01°C

Typ R Pt13Rh – Pt 0.00...999.99°C 
1000.0...1760.0°C

±0,05% pełnego zakresu ±0.01°C 
±0,03% pełnego zakresu ±0.1°C

Typ T Cu-CuNi -90.00...400.00°C ±0,01% pełnego zakresu ±0.01°C

Typ B Pt30Rh-Pt6Rh 0.00...999.99°C 
1000.0...1820.0°C

±0,05% pełnego zakresu ±0.01°C 
±0,03% pełnego zakresu ±0.1°C

Typ S Pt10Rh-Pt 0.00...999.99°C 
1000.0...1760.0°C

±0,05% pełnego zakresu ±0.01°C 
±0,03% pełnego zakresu ±0.1°C

Typ L Fe-CuNi -90.00...900.00°C ±0,005% pełnego zakresu ±0.01°C

Typ U Cu-CuNi 90.00...600.00°C ±0,01% pełnego zakresu ±0.01°C

Automatyczna kompensacja punktu porównania pomiędzy 0º C i 60º C
Dokładność punktu porównania Pt100 DIN klasa A
Możliwość podłączenia poprzez 4mm zaciski bez napięcia termalnego

Standardowy sygnał wejścia

Prądowy [przełączalny] mA 0(4)...20 mA ±0.015% pełnego zakresu ±0.01 mA

Zasilanie przetwornika 24 VDC, Imaks = 30 mA,  
Możliwość podłączenia poprzez zaciski 4mm bez napięcia termalnego

Przełącznik temperatury

Automatyczne wykrywanie progów, określenie histerezy
Automatyczne wykrywanie normalnie zamknięty/normalnie otwarty
Beznapięciowe kontakty wejścia [U maks. = 5 V, I maks. = 1mA]
Możliwość podłączenia poprzez 4 mm zaciski bez napięcia termalnego

Podłączenie zewnętrznego czujnika wzorcowego

Pt100 4-przewodowy -90.00...850.00°C ±0.005% pełnego zakresu ±0.01°C

Wielomian korygowalny przez parametry wewnętrzne lub zewnętrzny EEPROM czujnika
Możliwość podłączenia poprzez 7-pinowe wbudowane gniazdo

Wejścia pomiarowe
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Gdy kalibrowany czujnik jest za krótki do umieszczenia  
w jednorodnej strefie temperaturowej bloku, stosowany może 
być bez żadnych problemów zewnętrzny czujnik wzorcowy. 
Tworzy to mały, elastyczny obszar pomiarowy.

Zewnętrzny czujnik wzorcowy – Typ TF

Pt100 bez określonej linearyzacji 

Parametry techniczne
Zakres pomiarowy
TF 255-3-300 -50...255°C / Czuły obszar 2 mm
TF 650-3-300 -50...650°C / Czuły obszar 5 mm
Dokładność
±0.05°C w zakresie -9.99...99.99°C, pozostały zakres ±0.1°C
Wersja
Materiał Odporny na korozję i kwas

Stal nierdzewna 1.4571

Solidna rączka z tworzywa

Część 

zanurzeniowa 

Ø 3 mm, L = 300 mm

Podłączenie 
elektryczne

Kabel silikonowy z wtyczką 4-pinową mini DIN 

Zewnętrzny czujnik wzorcowy – Typ TFEE

Pt100 z określoną linearyzacją EEPROM w rączce

Parametry techniczne
Zakres pomiarowy
TFEE 255-3-300 -50...255°C / Czuły obszar 2 mm
TFEE 650-3-300 -50...650°C / Czuły obszar 5 mm
Dokładność
±0.05°C w zakresie -35.00...199.99°C, pozostały zakres ±0.1°C
Wersja
Materiał Odporny na korozję i kwas

Stal nierdzewna 1.4571

Solidna rączka z tworzywa

Część 

zanurzeniowa 

Ø 3 mm, L = 300 mm

Podłączenie 
elektryczne

Kabel silikonowy z wtyczką 4-pinową mini DIN 

Typ TF 650-3-300 
As kalibracji

Szczególną uwagę przywiązuje się do konstrukcji, aby zapewnić, 
że wstrząsy będą miały minimalny wpływ na czujnik wzorcowy.

Zastosowanie wytrzymałych elementów pomiarowych  
w technologii cienkowarstwowej zapewnia standaryzowane  
i wiarygodne wykonanie.

Intensywne testy starzenia przeprowadza się przy maksymalnej 
temperaturze eksploatacji, aby zbadać długotrwałą stabilność 
temperaturową. W celu wykrycia długoterminowych skutków 
naprężenia termicznego przeprowadza się określony proces 
hartowania specjalnie wybranych czujników przez 300 godzin. 
W przypadku naprężeń spowodowanych termocyklami nie 
stwierdzono istotnego wpływu na histerezę.

Struktura wzorcowych czujników wymaga połączenia ze sobą 
różnych materiałów. Specjalne wykonanie obszarów połączeń 
zapobiega występowaniu pasożytniczego termoelektrycznego 
napięcia.
Tak więc odczyt pomiaru nie jest zależny od gradientów 
temperatury od punktu pomiarowego do rączki. Badając 
charakterystykę samonagrzewania widać było, że prądy  
pomiaru ≤1 mA nadają się idealnie ponieważ nie zniekształcają 
wyniku pomiaru. W tym przypadku efekt samonagrzewania 
może być pominięty.

Zewnętrzny kalibracyjny czujnik wzorcowy
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Przegląd kalibratorów temperatury

TP Basic TP Solid TP Premium

-55…200°C TP 17 200 TP 17 200 S

-35…165°C TP 17165 M TP 17 165 TP 17 166 TP 17 165 S TP 17 166 S TP M 165 S TP 17 166 S-U TP M 165 S-U TP 38 165 E TP 38 165 TP 3M 165 E

-10...100°C TP 17 Zero

Temp. otoczenia …200°C TP 18 200 E

Temp. otoczenia …225°C TP M 225 S TP M 225 S-U

Temp. otoczenia …255°C TP M 255 S

Temp. otoczenia …450°C TP 17 450 TP 17 450 S TP 17 450 S-U

Temp. otoczenia …650°C TP 17 650 M TP 17650 TP 17 650 S TP 38 650 E TP 38 650

Temp. otoczenia …700°C

Temp. otoczenia …850°C TP 18 850 E TP 28 1300 E

400…1300°C TP 28 1300

Metrologia*

Najlepsza rozdzielczość 1°C 1°C 0.1°C 0.1°C 0.01°C 0.5°C 0.01°C 0.01°C 0.01°C 0.01°C 0.01°C 0.5°C 0.01°C 0.01

Stabilność 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.05°C 0.5°C 0.05°C 0.05°C 0.05°C 0.05°C ~0.03°C 0.5°C ~0.03°C 0.05°C

Dokładność 1°C 1°C < 0.8°C < 0.6°C < 0.4°C 2°C < 0.3°C < 0.2°C < 0.3°C < 0.2°C < 0.2°C 2°C < 0.2°C < 0.2°C

Miejsce na czujniki

ø Bloku 18/28 mm 28 mm 28 mm 60 mm 28 mm 28 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 28 mm 28 mm 28 mm 60 mm

Suchy blok ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Na podczerwień ü ü ü ü ü

Kąpielowy ü ü ü

Powierzchniowy ü ü ü

Zakres dostawy

Połączenie z PC ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Podłączenie zewnętrznego 
czujnika wzorcowego

ü ü ü ü

Wewnętrzny precyzyjny przyrząd  
pomiarowy

ü ü

Funkcja zapamiętywania danych ü

Wyłączenie sterownika ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Ręczne sterowanie ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Zapamiętywanie 
wprowadzonych danych

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Poziomy temperatury ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kontrola gradientu ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Licznik okresowy ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Torba transportowa-nylonowa** ü ü ü ü ü ü ü

Oprogramowanie dla PC ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kabel do PC ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Precyzyjny przyrząd pomiarowy ü

Zewnętrzny czujnik wzorcowy ü

* Przywołane dane są orientacyjne.
 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach dotyczących konkretnego produktu
** Tylko dla kalibratorów z wąską obudową
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TP Basic TP Solid TP Premium

-55…200°C TP 17 200 TP 17 200 S TP 37 200 E

-35…165°C TP 17165 M TP 17 165 TP 17 166 TP 17 165 S TP 17 166 S-U TP M 165 S TP M 165 S-U TP 38 165 E TP 38 165 TP 37165 E TP 37 166 E TP 3M 165 E

-10...100°C TP 17 Zero

Temp. otoczenia …200°C TP 18 200 E

Temp. otoczenia …225°C TP M 225 S TP M 225 S-U

Temp. otoczenia …255°C TP M 255 S TP M 255 S-U TP 3M 255 E

Temp. otoczenia …450°C TP 17 450 TP 17 450 S-U

Temp. otoczenia …650°C TP 17 650 M TP 17650 TP 17 650 S TP 38 650 E TP 38 650

Temp. otoczenia …700°C TP 37 700 E

Temp. otoczenia …850°C TP 18 850 E TP 28 850 E

400…1300°C

Metrologia*

Najlepsza rozdzielczość 1°C 1°C 0.1°C 0.1°C 0.01°C 0.01°C 0.01°C 0.01°C 0.01°C 0.01°C 0.1°C 0.001°C 0.001°C 0.001°C

Stabilność 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.05°C 0.05°C 0.05°C 0.05°C 0.05°C 0.03°C 0.03°C 0.05°C 0.05°C 0.05°C

Dokładność 1°C 1°C < 0.8°C < 0.6°C < 0.4°C < 0.5°C < 0.3°C < 0.2°C < 0.2°C < 0.2°C < 0.2°C < 0.4°C < 0.3°C < 0.2°C

Miejsce na czujniki

ø Bloku 18 / 28 mm 28 mm 28 mm 60 mm 6.5 / 28 mm 18 / 28 mm 60 mm 60 mm 60 mm 28 mm 28 mm 28 mm 60 mm 60 mm

Suchy blok ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Na podczerwień ü ü ü ü ü

Kąpielowy ü ü ü

Powierzchniowy ü ü ü ü ü

Zakres dostawy

Połączenie z PC ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Podłączenie zewnętrznego czujnika 
wzorcowego

ü ü ü ü ü ü

Wewnętrzy precyzyjny przyrząd  
pomiarowy

ü

Funkcja zapamiętywania danych ü ü ü ü

Wyłączenie sterownika ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Ręczne sterowanie ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Zapamiętywanie wprowadzonych 
danych

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Poziomy temperatury ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kontrola gradientu ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Licznik okresowy ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Wyposażenie opcyjne

Walizeczka transportowa ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Torba transportowa-nylonowa** ü ü ü ü ü ü ü

Oprogramowanie dla PC ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kabel do PC ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Precyzyjny przyrząd pomiarowy ü

Zewnętrzny czujnik wzorcowy ü ü ü ü

TP premium testowane zgodnie z EN 61326-1, klasa A (sektor przemysłowy)


