
Hőmérséklet / Páratartalom

● Integrált szoftver konfiguráció és
megjelenítés PDF formátumban

● Adatfeldolgozó és konfigurációs szoftver 
rendelhető

● 50 000 mérés tárolás

● Integrált gyártói műbizonylat PDF 
formátumban

 

Funkciók

Műszaki adatok Készülék jellemzői

KISTOCK adatrögzítők
KT 120 / KH 120

● 2 paraméter adatrögzítése.

● Beállítható 2 db  risztási pont.

● 1 soros LCD kijelző

● Mágneses rögzítés.

● IP65 (KT120) és IP40 (KH120) védelem

Méretek
100 x 42.5 x 15.9 mm

Súly
53 g

Kijelző
1 soros LCD 
Kijelző mérete: 32 x 25.5 mm

Control
1 OK gomb
1 Funkció választó gomb

Anyaga
Kompatibilis élelmiszeripari környezetbe
ABS ház

Védelem
IP65: KT120
IP40: KH120

PC kapcsolat
1 USB A 

Tápegység
1 x CR2450 (gombelem3)

Felhasználási közeg
Levegő és természetes gázok
Páratartalom: 0 .. 95 %RH
Maximum tengerszint feletti magasság: 
2000 m

KT 120 KH 120
Mértékegységek °C, °F °C, °F, %HR

Felbontás 0.1 °C, 0.1 °F 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 %HR

Külső bemenet USB csatlakozó

Beépített érzékelő Hőmérséklet Hőmérséklet, páratartalom

Szenzor típus NTC Hőmérséklet: NTC
Páratartalom: kapacitív

Méréstartomány  -40 .. +70 °C Hőmérséklet:  -20 .. +70 °C
Páratartalom:  5 .. 95 %RH

Pontosság1 ±0.4 °C
(-20 °C<T<+70 °C)

±0.8 °C
(felette)

Hőmérséklet:
 -20 .. 0 °C: ±2 %  olvasva ± 0.6 °C

 0 .. 30 °C: ± 0.5 °C
 30 .. 70 °C: ± 1.5 %  olvasva

Páratartalom: Pontosság (ismételhetőség,
 linearitás, hiszterézis): 

±2 %RH (15 °C .. 25 °C)
Mérési bizonytalanság: ±0.88 %RH

Hőmérsékletfüggés:
±0.04 x (T-20) %RH (ha T≤15 °C vagy T≥25 °C)

Riasztási pont 2 riasztási pont minden csatornán

Mérésszám 50 000

Mérés ismétlés  1 perc ... 24 óra

Működési hőmérséklet  -40 ... +70 °C  -20 ... +70 °C

Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C

Elem élettartam 3 év2 500 nap2

Európai direktívák 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE ; 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC

1 A mérés pontosságának megállapítása laboratóriumi körülmények között történt, a gyártó felelősséget ettől az értékektől való eltérés esetén 
nem tud vállalni..
2 mérés ismétlés 15 perc  és a működési hőmérséklet 20°C
3 Az elemek meg kell felelnie a 60086-4 szabványnak.



Méretek (mm)

Csatlakozás

PC csatlakozás

Adattárolás
A KISTOCK adatrogzítő lehetővé teszi, hogy azonnal rögzítse a mért értékek egy előre 
meghatározott intervallumban, illetve lehetőség van non-stop felvételi mód beállítására (hurok 
felvétel opció).

3 mérés indítási lehetőség

A mérés indítása lehet:
● A késleltetett indítás (előre megadott dátum és idő)
● Szoftveresen
● Nyomógombos indítás

6 mérés leállítási lehetőség

Mérés leállítása lehet:
● Megadott dátum és idő szerint (ha a mérés indítás is így lett megadva)
● Időtartam szerint
● Előre meghatározott mérésszám szerint. 
● Ha  a tárolókapacitás megtelt.
● “Stop” szoftveresen
● Nyomva tartva az  ''OK'' gombot 5s-ig, ha előzőleg aktiválta ezt a funkciót.

 USB 
csatlakozó

Védőkupak

Kijelző

Adatrögzités befelyeződött END

Azt jelzi, hogy egy érték rögzítésre kerül.
villog: az adatrögzítés nem indult el.

 REC

Lassan villog: 80-90% megtelt a memóriából.
Gyorsan villog : 90-100% megtelt a memóriából.
Ha megjelenik folyamatosan: megtelt a memória.

FULL

Ha megjelenik: az elemeket ki kell cserélni.BAT

Az értékek megeggyeznek a minimum és maximum 
értékekkel.

 MIN 

 MAX

Riasztási pont beállítás, emelkedő vagy csökkenő

Csatorna száma, amelyik rögzít.

Hőmérséklet Celsius

Hőmérséklet Fahrenheit

Relativ páratartalom (KH 120).

Rögzítés

A KISTOCK adatgyűjtők a hátlapon 
elhelyezett mágnesek segítségével 
könnyen rögzíthető.

Mágneses 
rögzítés

Elem fedlap

Az elem fedlap lezárás jelzés

Szoftver

● Konfigurációs és adatfeldolgozó szoftver
KILOG szoftver lehetővé teszi, hogy konfigurálja, mentse és feldolgozza az 
adatokat.

● Szoftver: Ref. KILOG-3-N

● Integrált szoftver PDF formátumban
Lehetővé teszi az adatbázis szerkesztést és konfigurálást.



Tartozékok

●  1 CR2450 elem: Ref. KBL-2450

Elemcsere

Elemek élettartama 500 naptól 3 évig* terjed.

Az elem cseréje:Kalibráció

Garancia
A mérőműszerekre 1 év garanciát vállalunk, hiba esetén a vevőszolgálat elbirálása 
szükséges.

➢Nyissa ki az elemtartó fedelét, egy 
csavarhúzóval vagy egy pénzérmével.

➢ Helyezze be az új elemet (CR2450       
gombelem **) a + pólus látható.

➢ Tegye vissza az elemek fedelét a 
nyitott lakat felé
Fordítsa jobbra a fedelet a zárt lakat 
felé.

Kizárólag a tartozék amivel ellátták az eszközt kell alkalmazni

Karbantartás
Kérjük kerülje az agresszív oldószerek használatát a karbantartás során.
Kérjük, védje a készüléket a formalint tartalmazó tisztítószerektől, amelyeket a 
helységek, szobák és légcsatornák tisztítása céljából használnak .

Használattal kapcsolatos óvintézkedések
Kérjük, mindig használja rendeltetésszerűen a készüléket, és a megadott műszaki 
paramétereken belül leírt műszaki követelményeket, annak érdekében, hogy ne 
veszélyeztessék a készülék által biztoztosított védelemet.

Minden KISTOCK eszközöknek van egy beépített gyártói beállítási igazolása a 
memóriában és PDF formátumban megjeleníthető.
A kalibrációs bizonyítvány külön rendelhető papír formátumban. Javasoljuk, hogy 
készítsen évente kalibrálást.

*  mérés ismétlés 15 perc  és a működési hőmérséklet 20°C
**  Az elemek meg kell felelnie a 60086-4 szabványnak.
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