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Calibratoare multifuncţionale model  
C75, C100, C150 

Descriere generală: 
 Funcţii disponibile necesare pentru calibrarea şi întreţinerea tuturor proceselor; 
 Software pentru comunicare cu PC pentru o utilizare uşoară şi  performantă; 
 Imunitate la şocuri, protecţie IP 54, protectie împotriva murdăriei pentru taste; 
 Ecran cu contrast înalt pentru utilizare în orice condiţii.  

 
Caracteristici : 

 Generare şi măsurare simultană : tensiune, curent, rezistenţă, temperatură (TC, RTD), presiune, frecvenţă;  
 Funcţii statistice (valori maxime, medii, minime), funcţie de sinteză, test pentru preostate şi termostate; 
 Scalare în procente din domeniu şi afişare în diverse sisteme de unităţi; 
 Afişare numerică şi grafică pe display cu iluminare şi setarea contrastului pentru condiţii de operare diverse; 
 Precizie : 0.02 / 0.01% în funcţie de modelul ales; 
 Compatibilitate comunicare : protocol HART cu rezistenţă inseriată de 250Ω fără perturbare transfer de date; 
 Memorie de date : 10000 valori care pot fi afişate sub formă de listă sau curbe grafice;  
 Memorie de configurare : max. 10 configurări repetabile ale instrumentelor; 
 2 canale pentru generare şi măsurare simultană de semnale; 
 Semnale generate :  

o rampă : mod simplu sau ciclic cu valoare pentru start, sfârşit, durată şi nr. rampe ;  
o treaptă : mod manual pentru ~ 100 valori presetate; mod programabil cu  valoare pentru start, nr. paşi, 

durată; mod simulare curent liniar sau cuadratic cu valoare de 0/25/50/75/100% pentru  0÷20 / 4÷20mA; 
 Măsurare relativă : funcţie NULL pentru o valoare de referinţă programată diferită de cea a instrumentului, funcţie 

TARE pentru scăderea unei valori constante prin măsurarea sau programarea valorii măsurate;   
 Alimentare : baterii reâncărcabile NiMH cu durată de viaţă de până la 8 ore (C75, C100) şi 6 ore (C150); 
 Software DATACAL  pentru calibrare, testare, instrument virtual, configurare instrument, managementul datelor; 
 Conectare se face cu  terminale externe tip bară (banană) de diametru 3 / 4 mm sau conectori cu compensare 

pentru termocuple prin inserarea în sistemul de conectare de pe partea frontală; 
 Condiţii de ambient recomandate : 0 ÷ 50°C, 10 ÷ 80% umiditate relativă; 
 Condiţii de ambient extreme : -10 ÷ 55°C, 10 ÷ 80 umiditate relativă; 
 Dimensiuni şi greutate : 210x110x50mm, 200g;  

 
Pachet de bază pentru calibratoare : 
Sursă de alimentare standard cu 6 LED-uri de testare cu clame de prindere tip crocodil, un sistem rapid de încărcare a 
bateriei, curea de agăţat în jurul gâtului şi suport pentru birou, manual de utilizare pe CD Rom, carcasă profesională 
pentru transport şi certificat de calibrare NIST.  
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