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 Rejestratory tablicowe (panelowe) 

Zestawienie porównawcze parametrów technicznych 
 
Model KRT-191 BT TKP-801 MMC-p THM-2008 MMC-p 
Nazwa Komputerowy rejestrator 

temperatury 
Termometr mikroprocesorowy 
rejestrujący 

Termohigrometr mikroprocesorowy 

Odczyt (wyświetlacz) LCD lub LED LCD 4 x 16 znaków LCD 4 x 16 znaków 
Wejście Czujnik temperatury Pt100 kl. B 

lub A zgodny z normą PN-
EN60751+A2:1997 
 

Czujnik temperatury Pt100 kl. B 
lub A zgodny z normą PN-
EN60751+A2:1997 
 

Czujnik temperatury Pt100 kl. B 
lub A zgodny z normą PN-
EN60751+A2:1997; 
Cienkowarstwowy czujnik 
wilgotności względnej 

Zakres pomiarowy 
temperatury 

-90°C do +300°C -90°C do +320°C -30°C do +60°C 

Zakres pomiarowy 
wilgotności względnej 

- - 5% ww do 95% ww 

Rozdzielczość pomiaru 
temperatury 

0,1°C 0,02°C 0,02°C 

Rozdzielczość pomiaru 
wilgotności względnej 

- - 0,5% ww 

Dokładność 0,05%  zakresu pomiarowego 0,05% zakresu pomiarowego 0,05% zakresu pomiarowego 
Komunikacja z 
komputerem 

Bezpośrednia: RS-232, RS-485 
i USB 
Radiowa: moduł Bluetooth 
podłączany do gniazda RS-232 
(zasięg zależny od warunków) 

Bezpośrednia: RS-232 
Pośrednia: czytnik karty pamięci 
MMC (Multi Media Card) 

Bezpośrednia: RS-232 
Pośrednia: czytnik karty pamięci 
MMC (Multi Media Card) 

Pamięć wewnętrzna  50.000 zapisów 50.000 zapisów 50.000 zapisów 
Pamięć zewnętrzna  - Karta pamięci MMC 256MB, 

512MB, 1GB lub 2GB 
Karta pamięci MMC 256MB, 
512MB, 1GB lub 2GB 

Interwał czasu Od 1 minuty do 99 godzin Od 1 minuty do 99 godzin Od 1 minuty do 99 godzin 
Zasilanie  Adapter 230V ac/ 9Volt dc Adapter 230 V ac/ 6 Volt dc Adapter 230 V ac/ 6 Volt dc 
Obudowa  Czarny plastik Czarny plastik Czarny plastik 
Wymiary obudowy 72x72mm 96x96mm 96x96mm 
Świadectwo 
Wzorcowania UM RP 

TAK , świadectwo możliwe 
również w wersji angielskiej 

TAK TAK 

Osprzęt  • Program komputerowy (opcje): 
  - standard transmisja do komputera 
kablem USB lub RS-232     
    - wersja BT transmisja radiowa do 
komputera poprzez moduł Bluetooth: 

� moduł Bluetooth (master 
do komputera)  

� moduł Bluetooth (slave 
do rejestratora)            

    - wersja RS-485 do utworzenia 
sieci do 31 sztuk monitorowanych 
urządzeń   

� kabel RS-485 do montażu 
w szafie (potrzebne 2 
sztuki) 

� integrator systemu 
umożliwiający 
zbudowanie sieci  

• Uchwyt obudowy do montażu w 
szafie chłodniczej 

• Zasilacz sieciowy na szynę 
• Czujnik temperatury Pt100 kl.B z 

kablem o długości 2 m  
• Kabel RS-232 do montażu w 

szafie chłodniczej 

• Czujnik temperatury Pt100  
• Program komputerowy 
• Zasilacz na szynę do montażu w 

szafie 
• Kabel transmisji danych 
• Karta pamięci MMC (dostępna 

różna pojemność) 
• Miniaturowa drukarka  PORTI 

S30/40 
 

• Głowica pomiarowa 
• Program komputerowy 
• Zasilacz na szynę do montażu w 

szafie 
• Kabel transmisji danych 
• Karta pamięci MMC (dostępna 

różna pojemność) 
• Miniaturowa drukarka  PORTI 

S30/40 
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Termometr mikroprocesorowy rejestrujący  
KRT-191 BT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis przyrządu: 
 

• Służy do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. 
• Łatwa obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach 

naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: „Wymagania higieniczno 
- sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze” (Dz. 
Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów. 

• Jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w urządzeniach 
technologicznych.  

• Współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą.  
• Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza 

LCD lub LED  umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem.  
• Zaletą rejestratora jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej 

stosowanego czujnika. Zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie 
czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów). 

• Termometr pozwala na odczyt aktualnej temperatury jak również alarmów temperatury 
minimalnej i maksymalnej.  

• Proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i 
zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione 
na dysk twardy komputera. Złącze RS-485 pozwala na tworzenie sieci do 32 urządzeń, z których 
najdalsze może być w odległości do 900 (dziewięćset) metrów od komputera PC. 

• Poprzez swoje złącze RS-232,RS-485, USB lub moduł Bluetooth może być także programowany z 
poziomu komputera tak, aby zapisywać do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w 
zadanym przez użytkownika czasie. 

• Poprzez swoje złącza RS-232, RS-485 i USB może również współpracować on-line z komputerem PC. 
• Wyświetlacz sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów 

temperatury oraz trwającą rejestrację do pamięci wewnętrznej.  
• Dodatkowa ikona na płycie czołowej rejestratora sygnalizuje ładowanie wewnętrznego 

akumulatora podtrzymuj ącego trwającą rejestrację temperatury w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego przyrząd. 
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Komputerowy rejestrator temperatury   
TKP-801 MMC-p  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis przyrządu 
 

• Służy do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury.  
• Łatwa obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach 

naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym 
(HACCP),zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania 
higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki 
spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów. 

• Jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w urządzeniach 
technologicznych.  

• Współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą. 
• Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD 

umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem.  
• Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki 

termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala 
na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów). 

• Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również 
temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu 
włączenia do momentu wyłączenia przyrządu.  

• Proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i 
zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mog ą być 
przeniesione na kartę pamięci MMC (Multi Media Card) i nast ępnie przy pomocy czytnika na 
dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru 
z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do 
współpracy z tego typu kartami. 

• Poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby 
zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika 
czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i 
wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-
232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z 
komputerem PC. 

• Kolorowa lampka sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów 
temperatury minimalnej i maksymalnej. 
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Termohigrometr mikroprocesorowy 
THM-2008 MMC-p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis przyrządu  
 

• Służy do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności.  
• Łatwa obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach 

naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: „Wymagania 
higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki 
spożywcze”(Dz. Ustaw Nr 104poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów. 

• Przyrząd jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w 
urządzeniach technologicznych.  

• Współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą. 
• Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD 

umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem.  
• Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki 

termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala 
na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów). 

• Pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również temperatury 
minimalnej i maksymalnej oraz wilgotności, która panowała w mierzonym środowisku od momentu 
włączenia do momentu wyłączenia przyrządu.  

• Proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i 
zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mog ą być 
przeniesione na kartę pamięci MMC (Multi Media Card)  i następnie przy pomocy czytnika na dysk 
twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty 
MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego 
typu kartami.  

• Poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera tak, aby 
zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika 
czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i 
wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40 , podłączanej bezpośrednio do złącza RS-
232 termohigrometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termohigrometr może również bezpośrednio 
współpracować z komputerem PC. 

• Kolorowa lampka sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów 
temperatury oraz wilgotności minimalnej i maksymalnej. 


