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Sonda do pomiaru temperatury.

Komora chłodząca.

Wbudowana drukarka termiczna.

Zintegrowany z wyświetlaczem

Interfejs RS-232 umożliwiający

W CO JEST WYPOSAŻONY?

Kolorowy graficzny wyświetlacz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Oprogramowanie opisujące strukturę firmy,

linii produkcyjnych produktów i dostawców

surowca, umożliwiające pobieranie

i wizualizację danych zarejestrowanych

Interfejs host-USB obsługujący

pamięć pen-drive, pozwalający

na przenoszenie archiwum oraz

konfigurację między

temperometrami a PC.
panel dotykowy “touch-screen”.

w urządzeniu.

320x240 punktów.

podłączenie urządzenia

DO CZEGO SŁUŻY?

Temperometr RET-250/TMK służy do pomiaru jakości czekolady.

Jest przeznaczony dla producentów wyrobów cukierniczych,

dla których doskonały smak, zapach i połysk czekolady

jest najważniejszy.

JAKIE MA ZALETY?

Temperometr RET-250/TMK to niedużych rozmiarów urządzenie przenośne,

o komapktowej budowie i wygodnej rączce do trzymania.

Przechowuje dane archiwalne w nieulotnej pamięci Flash, która pozwala

na zapis ok. 600 tys. rekordów. Rejestrowane mogą być również takie zdarzenia jak

przekroczenie zakresu pomiarowego/progów alarmowych, czy odłączenie zasilania.

Zarejestrowane dane (charakterystyka krzepnięcia)mogą być w dowolnej

chwili przeglądane w trybie graficznym oraz tabelarycznym,

a wbudowana drukarka termiczna umożliwia wydruk zarejestrowanych

danych, w formie raportu.

LCD o rozdzielczości

do komputera PC.



KOLEJNE ETAPY PRODUKCJI CZEKOLADY

Zbieranie ziarna kakaowego Dodawanie składników

Etap walcowania
masy czekoladowej

Temperowanie czekolady

Etap tzw. konszowania,
czyli mieszania i podgrzewania

masy czekoladowej

Pakowanie gotowej czekolady

Wlewanie do form
masy czekoladowej

PŁYTA CZOŁOWA

KOMORA CHŁODZĄCA

DRUKARKA

ILOŚĆ

RODZAJ

PRZETWARZANIE

DOKŁADNOŚĆ

FILTR WEJŚCIOWY

WEJŚCIA
POMIAROWE

(DEDYKOWANE)

WYJŚCIA

INTERFEJSY

PAMIĘĆ

WARUNKI PRACY

ZASILANIE

OBUDOWA

WYMIARY (W )mm

WYKONANIE

MASA

kolorowy wyświetlacz graficzny 320X240 punktów + Touch Screen

5-przyciskowa klawiatura membranowa

otwarta, dopasowana do wymiennych pojemników na próbki o pojemności 15 ml

elementy chłodzące: 2 moduły Peltiera o mocy 89W każdy

termiczna, szerokość papieru 58 mm

4

wewnętrzne, temperatura radiatora
wewnętrzne, temperatura wewnątrz obudowy
wewnętrzne, temperatura komory chłodzącej

zewnętrzne, temperatura próbki

16-bitowy przetwornik A/C Delta-Sigma

0,1% zakresu pomiarowego  1 cyfra

analogowy + cyfrowy

wewnętrzne, do kontroli komory chłodzącej

RS-232 komunikacja z PC (konfiguracja, pobieranie danych), host-USB

nieulotna pamięć Flash od 2MB do 8MB

temperatura otoczenia: 0...65C

wilgotność otoczenia: 0...90%RH

temperatura przechowywania: -20...90C

47…63Hz, 230 +/- 10% V AC/ 350VA

wysokość tylnej ścianki 198/ wysokość przedniej ścianki 112/
głębokość 172/ długość 295/ długość rączki 140

urządzenie przenośne, z blachy głęboko tłocznej,
zabezpieczonej galwanicznie, obudowa pokryta lakierem proszkowym

6kg

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE TEMPEROMETRU
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PRZEBIEG PROCESU

TEMPEROWANIA

Przesyłanie danych z temperometru do PC


