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Wvbranedanetechniczne
Zakesypomiaru
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zakesu
Bhd wzgledny(% wartoscigranicz|eiczesciowego
pomraru):

3 20/.

(% wartoscigranicznejczesciowego
Powtarzalnosd
zakesu
pomraru):
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Zakes temperatrrybadanejslrbstancji:
Portszeregowy
:

- 10 ...+ 80 'C
RS 232 do drukarki/ PC

(nazamdwienie
Napiecie
zasilania
tak2enapiQcia
specjalne):
zasilania(na zamdwienie
takzeczest.specjalne):
Cz€stotliwos6
wymiary:(dlugosdx g[ebokoscx wysokosc):

220 V r 10%
50 /60 Hz
ok.200x 200r600 mm
ok.12,5kg

Masa:

ok. 25 ml

iloSöpröbkil
Konjeczna

Lista element6wsvstemu:
Numer

Opis

Wersjepodstawowe
3051.1.00004

podstawowa
ze statywem
ift 100
Jednostka
(komorapomiarowabezptaszczatermicznego)
podstawowa
ze statwvem,
Pt 100i ptaszczem
3051.1.00005 Jednostka
sie z:
stanowiskopomiarowesk+adai4ce
brak
Komputerowe
- Jednostki
podstawowej
(weßja3051.1.00004)
- Kapilary
na2yczenia
- samDlera
- Plytyz oprogramowaniem
dopomiaröw
lyczenie
Komputera
PCnaspecjalne

pomiarowe
Kapilary
3051.2.12100
3051.212200
3051.2.12300
3051.2.12400
305f.2.12500
3051.2.12600

Kapilaral(kalibracjadwupunKowa)
Kapilara2(kalibrac.iajednopunKowa)
Kapilara3(kalibracja.iednopunktowa)
Kapilara4(kalibracjajednopunKowa)
Kapilara5(kalibracjajednopunktowa)
Kapilaraspecjalna6(kalibraciadwupunktowa)

Akcesoriadodatkowe
w podwöjnymi
naczyfpomiarolvych
3051.6.80000 20sz. aluminiowych
pr6bkiok.30 ml)
(wielko66
Sciankami
2yczenie
Termostat
naspecjalne
brak
3051.2.80000 OprograhowaniepodWindowsdoprzeprowadzaniapomiarbw
Przew6ddrukarkiD-Sub25 / D-SubI
LE- 000673
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