
KISTOCK adatrögzítők
KT50 / KH50 

- Konfiguráció és az adatok megtekintéséhez 
ingyenesen letölthető szoftver

- Konfigurációs és adatfeldolgozó szoftver 
opcióként rendelhető

- 16 000 mérés tárolás

- Akár 2 paraméter adatrögzítése.

- 2 beállítható risztási pont.

- 1 soros LCD kijelző

- Gyors adatletöltés (1000 érték/másodperc)

- Mágneses rögzítés.

- IP65 (KT50) és IP40 (KH50) védelem

Funkciók

Méretek
60 x 40 x 21.5 mm

Súly
40 g

Kijelző
1 soros LCD 
Mérete : 26.5 x 22.5 mm

Gombok
1 gomb : OK

Anyaga
Kompatibilis az élelmiszeripari 
környezetben
ABS műanyag ház
Elasztomer kupakok

Védelem
IP65 : KT50
IP40 : KH50

PC kapcsolat
1 micro USB bemenet

Elektronika
Lakkal védett áramkör
Megfelel a  RoHS szabványnak.

Tápegység
2 x CR2032

Felhasználás 
Levegő és természetes gázok

Műszaki jellemzők

KT50 KH50

Mértékegységek °C, °F °C, °F, %RH

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

Külső bemenet Micro USB  

Belső érzékelő Hőmérséklet Páratartalom, hőmérséklet

Riasztási pont 2 riasztási pont minden csatornán

Mérés ismétlés  1 perc.. 24 óra

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

Tárolási hőmérséklet  -40 .. +85 °C

Elem élettartam 500 nap*  365 nap*

Készülék jellemzői

Hőmérséklet / Páratartalom 

*mérés ismétlés 15 perc  és a működési hőmérséklet 20°C



Méretek (mm)Műszaki adatok

Műszaki adatok

Szenzor típusa                                         CMOS

Méréstartomány  5 ... 95 %RH
Pontosság* Pontosság ** (ismételhetőség,

 linearitás, hiszterézis): ± 2%-os 
relatív páratartalom mellett
 (15 ° C és 25 ° C-on)
 Gyári kalibrálás. 
bizonytalanság: ± 0,88% RH 
Hőmérséklet-függése: 
± 0.04 x (T-20)% relatív 
páratartalom mellett 
(ha T <15 ° C vagy T> 25 ° C-on)

Válaszidő (t0.63) 50 s (Vlevegő= 2 m/s)

● Beépített hőmérséklet-páratartalom érzékelő
Páratartalom Hőmérséklet

 -20 .. +70 °C

 -20 ... 0°C : 2%  
megjelenive ±0,6 °C
 0 ... 30 °C : 0,5 °C
 30 ... 70 °C : 1.5% 
megjelenitve

25 s (V = 2 m/s)

Csatlakozás

 PC csatlakozás 

Szenzor típusa NTC

Méréstartomány  -40 ... +70 °C 

Pontosság* ±0.4 °C (-20 °C<T<+70 °C)
±0.8 °C (felette)

● Beépített hőmérséklet érzékelő

Micro USB 

Adatrögzítés

Felvételi mód

A KISTOCK lehetővé teszi a mért értékek rögzítését azonnal, egy előre meghatározott intervallumban. Másrészt, lehetőség van folyamatos 
mérésre a hurok felvételi beállításnak köszönhetően.

3 mérés indítás

Ha az adattárolási mód be van állitva, akkor a mérés indítása lehet:
● Delayed start késleltetett indítás (előre megadott dátum/idő).
● Software szoftveres indítás.
● Push-button nyomógombos indítás.

6 mérés leállítás

● Dátum és idő szerint (ha az indításnál azonos módban).
● 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.

60

40 21.5

* *A mérés pontosságának megállapítása laboratóriumi körülmények között történt, felelősséget ettől az értékektől való eltérés esetén nem 
tudunk vállalni.. Mivel az NFX 15-113 előirás  és a 2000/2001 higrométer, GAL (garantált pontosság limit), számított kiterjesztési tényező 
értéke 2,88 ± 2% RH 18 és 28 ° C között  a mérési tartomány 5-95 % relatív páratartalom mellett. Érzékelő eltolódás mértéke kevesebb 
mint 1% relatív páratartalom / év.



Rendelhető tartozékok

Szoftver

● Konfigurációs és adatfeldolgozó szoftver
KILOG szoftver lehetővé teszi, hogy konfigurálja, mentse és 
feldolgozza az adatokat.
●  Szoftver Ref. KILOG-N
●  Komplett egység: Software + adatkábel Ref. KIC2-N

● USB vezeték - micro USB
Az USB kábel lehetővé teszi, hogy csatlakoztassa az adatrögzitőt a számítógéphez.
Ref. CK50

● Nyakpánt. Ref. KDC
● 2 CR2032 elemcsomag .  Ref. P2-50

Szerelés

 Mágneses rögzítés 
 Biztonsági rögzítő (rendelhető)

Mágneses rögzítés

Elemcsere

500 nap * akkumulátor-élettartam, KISTOCK 
hosszú távú mérések.
Az elem cseréjéhez:
➢Nyissa ki az akkumulátor fedelet egy 
csavarhúzóval vagy egy pénzérmével.
➢Tegye be a 2 elemet (3V CR2032 gombelem) 
a + pólus látható.
➢Tegye vissza az elemek fedelét a nyitott lakat 
felé
➢Fordítsa jobbra a fedelet a zárt lakat felé.

A szoftver kompatibilis a korábbi tipusu Kistock 
készülékkekel.

Kijelző

Adatrögzités befelyeződött END

Rögzíti az értékeket abban a 
pillanatban, amikor ez a 
felirat jelenik meg / villog: az 
adatrögzítés még nem 
kezdődött el

 REC

Lassan villog: 80-90% megtelt a 
memóriából.
Gyorsan villog : 90-100% megtelt a 
memóriából.
Világít: megtelt a memória.

FULL

Az értékek megeggyeznek a 
minimum és maximum 
értékekkel.

 MIN

 MAX

Riasztási pont beállítás, 
emelkedő vagy csökkenő

villog a képernyőn + villogó LED-ek: azt jelenti, hogy az akkumulátor ki kell cserélni

°C  Hőmérséklet Celsius
°F Hőmérséklet Fahrenheit
%RH Relativ páratartalom (KH 50)

Kalibrálás (rendelhető)

KISTOCK adatgyűjtőkhöz rendelhető  kalibrálási bizonyítvány

Garancia

KISTOCK adatgyüjtőkre 1 éves garanciát biztosítunk.

Elem fedél

lánc lopásgátló

Zár jel az elem fedél

●  Szabadon letölthető szoftver www.kimo.fr/kilog
KILOGLITE szoftver lehetővé teszi, hogy konfigurálja a adatgyűjtőt, 
megtekinése és az adatokat elmentése pdf fájl formátumban.

file:///C:/Users/tvarnai/Desktop/KIMO_portables_/kistock_2010/class_50/www.kimo.fr/kilog
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