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Referencyjne (dwukanałowe) mierniki temperatury ADT282

 � Dokładność 0.006°C przy 0°C
 � Dwa kanały pomiarowe
 � Wejścia RTD i TC
 � Połączenia sond typu Smart
 � Duży ekran dotykowy
 � Pomiar różnicowego
 � Komunikacja Bluetooth i USB
 � Wbudowana biblioteka czujników
 � Funkcja rejestracji danych
 � Stopień ochrony IP67
 � Wytrzymała przenośna konstrukcja
 � Akumulator litowy do wielokrotnego ładowania
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025

Opis
Dwukanałowe (referencyjne) mierniki temperatury z serii ADT282 firmy Additel zapewniają najwyszą dokładność i funkcjonalność w Twojej dłoni! Dzięki 
swoim możliwością i wysokiej dokładności porównywalnej z termometrami laboratoryjnymi, miernik z serii ADT282 jest w stanie obsłużyć nawet najbar-
dziej krytyczne pomiary. Mierniki ADT282 wyposażone są w dwa kanały pomiarowe, które umożliwiają pomiary porównawcze oraz spełniają wszystkie 
potrzeby związane z pomiarami temperatury. Łatwy w użyciu ekran dotykowy sprawia, że poruszanie się po dobrze zaprojektowanych menu jest pro-
ste i przyjemne. Inteligentne złącza typu Lemo zapewniają, że informacje o kalibracji sondy nigdy nie będą kwestionowane. Miernik referencyjny z se-
rii ADT282 ułatwia metrologię i stanie się szybko Twoim nowym wyborem, gdy będziesz potrzebował wiarygodnych pomiarów temperatury.

Podstawowe cechy

Rozdzielczość pomiaru temperatury 1mk, rozdzielczość pomiaru elektrycznego 0.1mΩ/0.1uV

Niezawodny pomiar temperatury wymaga stabilnego, powtarzalnego urządzenia pomiarowego. 
Mierniki z serii ADT282 obsługują testowanie stabilności i jednorodności kąpieli cieczowych, pieca 
do kalibracji termopar i kalibratorów z suchą studnią pomiarową. Dwa bardzo dokładne kanały 
pomiarowe ADT282 obsługują badanie odchyleń i jednorodności. W takich sytuacjach wymagany 
jest bardzo dokładny i o wysokiej rozdzielczości do pomiaru i odczytu temperatury. Doskonała 
wydajność pomiaru i dwukanałowy miernik ADT282 z łatwością spełnia te potrzeby pomiarowe.

Dwa kanały pomiarowe

Miernik ADT282 wyposażony jest w podwójne wejście pomiarowe, które zapewniają obsługę czuj-
ników rezystancyjnych (RTD) oraz termopar (TC). Pomiary z obu kanałów pomiarowych mogą być 
wyświetlane jednocześnie, co pozwala na pomiary porównawcze i daje szereg innych możliwości 
analizy statystycznej. Mierniki ADT282 pozwalają również na łatwy wybór pomiaru różnicy tempe-
ratury (T1-T2).
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Technologia pomiaru referencyjnego

Termometr referencyjny ADT282 firmy Additel wykorzystuje technologię pomiaru współczynnika, 
która zapewnia niezrównaną stabilność i dryf. Aby zapewnić bardzo mały współczynnik dryftu tem-
peratury i niezawodną długoterminową stabilność, ADT282 wykorzystuje technologię odwrócenia 
prądu, aby zlikwidować efekty EMF oraz technologię współczynnika, aby anulować przesunięcie 
przetwornika A/C. Ta wysoce zaawansowana technologia nie była do tej pory dostępna w urządze-
niach przenośnych!

Połączenia sond typu Smart

W celu szybkiego i niezawodnego połączenia sond pomiarowych, mierniki ADT282 zostały wypo-
sażone w inteligentne złącza do połączenia sond temperatury. Oba kanały wykorzystują 6- pinowe 
inteligentne złącza typu Lemo (dla sond RTD) i złącza mini-TC (dla sond termoparowych). Punkty 
połączenia termopary wykorzystują wbudowany czujnik temperatury, który umożliwia zarówno we-
wnętrzną, jak i zewnętrzną kompensację temperatury zimnego końca termopary. Dzięki inteligent-
nym złączą sondy pomiarowej, miernik ADT282 wykorzystuje wybieraną przez użytkownika funkcję 
blokady sondy, aby sparować sondę z kanałem pomiarowym, z którym sonda została skalibrowana.

Obsługa jednym dotknięciem

Aby poprawić wrażenia użytkownika i szybkość użytkowania, została zaprojektowana funkcja 
menu dotykowego, która kieruje użytkownika do panelu centrum sterowania. Funkcja panelu ste-
rowania obejmuje: datę, stan baterii, blokadę ekranu, włączanie/wyłączanie Bluetooth, włączanie/
wyłączanie głośnika, migawka, inteligentny przycisk centrum diagnostyki.

BlueTooth

Miernik temperatury z serii ADT282 jest standardowo wyposażony w funkcje komunikacji Bluetooth, 
która jest obsługiwana przez aplikację Mobile Link firmy Additel. Ta bardzo przydatna funkcja zmie-
ni sposób, w jaki pracujesz, ponieważ zapewnia zdalny podgląd wyświetlacza ADT282 z odległości 
do 20 metrów na Twoim urządzeniu mobilnym.

Funkcja rejestracji danych

Czujniki temperatury i przyrządy używane często w terenie wymagają regularnej kalibracji. W wielu 
przypadkach demontaż sprzętu może wpłynąć na wydajność. Czujniki zabudowane w instalacji 
mogą być testowane w procesie z wykorzystaniem funkcji rejestracji danych ADT282. Aby dokład-
nie monitorować zmiany temperatury, proces ten może zająć kilka minut, a nawet godzin. Miernik 
ADT282 został wyposażony w potężną funkcję rejestracji danych i obsługuje wieloparametrową 
rejestrację danych, wyświetlanie krzywych trendów, obserwację krzywej częściowej, przeglądanie 
wyników statystycznych, pojemność pamięci do 8GB, aby pomóc w tych zastosowaniach.

Biblioteka czujników temperatury

Miernik ADT282 posiada wbudowaną obszerną bibliotekę czujników temperatury, w tym ITS-90, 
CVD, Standard TC, 13 typów RTD i 15 typów termopar, a także umożliwia samodzielną parame-
tryzację czujnika. Użytkownik może również samodzielnie edytować współczynniki sondy zgod-
nie ze wzorami ITS-90, CVD i parametrem R0 dla przemysłowych czujników RTD. Rozbudowane 
możliwości biblioteki obsługują również metody wprowadzania współczynników dla standardowych 
typów termopar.

Podstawowe dane techniczne
Wyświetlacz Pojemnościowy 5,0” 480x800 TFT LCD
Rozmiar 177 x 105 x 52mm
Waga 0,65kg
Zasilanie 6600 mAh, 23,8 Wh bateria litowa, czas ładowania 4 ~ 6 godzin, akumulator może być ładowany niezależnie. Żywotność baterii 

zwykle ok. 16 godzin
Warunki pracy Dokładność gwarantowana w zakresie temperatury: (10~30)°C

Temperatura pracy: (-10 ~ 50)°C
Temperatura przechowywania: (-20 ~ 70)°C
Wilgotność: 0% ~ 95% RH, bez kondensacji

Czas rozgrzewania 10 minut
Zabezpieczenie napięciowe portów Max 50V
Certyfikat CE TUV IEC61326,IEC61010
Zgodność z ROHS Rohs II Directive 2011/65/EU, EN50581:2012
Poziom ochrony IP 67
Komunikacja Izolowany port USB-TYPE C (slave), Bluetooth BLE
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Kanały pomiarowe Kanały analogowe CH1 i CH2, 6-pinowe inteligentne złącza Lemo (dla sondy RTD), złącza MINI-TC (dla sondy TC)
Wyświetlanie pomiaru Pomiar jednokanałowy, dwukanałowy, różnicowy (np. T1-T2)
Szybkość pomiaru Kanały analogowe CH1 i CH2 mierzą naprzemiennie i cyklicznie

Szybkość pomiaru RTD: 1,6s/pojedynczy kanał, 1,6s/podwójny kanał
Szybkość pomiaru TC: 0,8s/pojedynczy kanał, 0,8s/podwójny kanał

Jednostki pomiarowe °C, °F, °K
Statystyka Max, Min, Avg

Podstawowe dane techniczne dla wejść pomiarowych

Pomiar za pomocą czujników rezy-
stancyjnych RTD (PRT)

Typy RTD
ITS-90, CVD, Ohms, Pt100 (385), Pt10 (385), Pt25 (385), Pt50 (385), Pt100 (3916), 
Pt100 (3926), Pt100 (391), Cu100 (428), Cu50 (428), Cu10 (427), Ni100 (617), Ni100 
(618), Ni120 (672) i niestandardowe RTD

Dokładność rezystancji 0~400Ω: ±0.5mΩ @(0~20Ω), ±25ppm @(20~400Ω)
Zakres pomiarowy -200...850°C
Rozdzielczość ±0.1mΩ lub 0.001°C
Prąd wzbudzenia 1 mA - prąd przemiennie stały
Współczynnik temperatury ±2ppm FS/°C (-10°C~10°C i 30°C~50°C)

Pomiar za pomocą czujników ter-
moelektrycznych (TC)

Typy TC mV, S, R, B, K, N, E, J, T, C, D, G, L, U, LR, A, 10uV/°C, 1mV/°C, Standard TC
Pomiar napięcia -10~75mV: 50ppm RDG+2uV
Zakres pomiarowy -270 ~ 1800°C
Rozdzielczość ±0.1uV lub 0.001°C
Rodzaj połączenia Mini-TC
Metoda kompensacji CJC Wewnętrzna, zewnętrzna lub ręczna
Współczynnik temperatury ±5ppm FS/°C (-10°C~10°C i 30°C~50°C)
Specyfikacja kompensacji wewnętrznej CJC ±0.15°C (-10°C~50°C)

Dokładność miernika w wybranymi sondami PRT

T, °C Rx, Ω ADT282 (°C) ADT282 z wybraną sondą (°C)*
AM1760 AM1751 AM1730 AM1640 AM1660 AM1710 AM1612-2 AM1612-1

-200 18 0,005 0,013 0,021 0,021 0,053 0,053 N/A 0,072 N/A
-40 84 0,005 0,013 0,018 0,018 0,042 0,042 0,018 0,051 0,051

0 100 0,006 0,009 0,014 0,014 0,036 0,036 0,014 0,051 0,051
100 140 0,009 [1] [1] [1] [1] [1] 0,019 0,051 0,051
160 163 0,011 [1] [1] [1] [1] [1] 0,023 0,052 0,052
232 190 0,013 0,019 0,024 0,024 0,059 0,059 N/A N/A N/A
420 257 0,018 0,027 0,033 0,033 0,077 0,077 N/A N/A N/A
660 338 0,026 0,040 0,046 N/A N/A 0,109 N/A N/A N/A

Uwaga: [1] - Są to niestandardowe punkty kalibracji, niektóre sondy nie są kalibrowane w temperaturze 100°C i/lub 160°C. 
*Obejmuje dokładność odczytu, kalibrację sondy i dryf sondy (K=2).

Dokładność pomiaru termopar

Typ Zakres temperatury (°C) Dokładność °C z
zewnętrzną kompensacją CJC

Dokładność °C z
wewnętrzną kompensacją CJC

S -50...1768
-50...0
0...100

100...1768

0,51
0,37
0,32

0,53
0,40
0,32

R -50...1768
-50...0
0...200

200...1768

0,54
0,38
0,25

0,56
0,41
0,29

B 0...1820

200...300
300...500
500...800
800...1820

1,01
0,66
0,41
0,28

1,00
0,68
0,44
0,32

K -270...1372

-250...-200
-200...-100
-100...600
600...1372

0,48
0,15
0,08
0,14

0,50
0,21
0,17
0,21

N -270...1300
-250...-200
-200...-100
-100...1300

0,76
0,22
0,12

0,77
0,27
0,19

E -270...1000

-250...-200
-200...-100
-100...700
700...1000

0,26
0,10
0,06
0,08

0,30
0,18
0,16
0,17

J -210...1200
-210...-100
-100...700
700...1200

0,13
0,06
0,10

0,20
0,16
0,18

T -270...400
-250...-100

-100...0
0...400

0,36
0,08
0,05

0,39
0,17
0,16

C 0...2315
0...1000

1000...1800
1800...2315

0,16
0,26
0,42

0,22
0,30
0,45

D 0...2315

0...100
100...1200

1200...2000
2000...2315

0,21
0,16
0,27
0,42

0,26
0,22
0,31
0,45
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Typ Zakres temperatury (°C) Dokładność °C z
zewnętrzną kompensacją CJC

Dokładność °C z
wewnętrzną kompensacją CJC

G 0...2315

50...100
100...200
200...400

400...1500
1500...2315

0,60
0,38
0,24
0,16
0,32

0,62
0,41
0,28
0,22
0,35

L -200...900
-200...-100
-100...400
400...900

0,07
0,06
0,07

0,17
0,16
0,17

U -200...600 -200...0
0...600

0,14
0,05

0,21
0,16

LR -200...600 -200...0
0...800

0,09
0,06

0,17
0,16

A 0...2500
0...1200

1200...2000
2000...2500

0,20
0,33
0,48

0,25
0,36
0,50

Uwagi:
1. Wskaźnik opiera się na dokładności pomiaru elektrycznego termopary, nie obejmuje dokładności samej termopary oraz stałą kompensację zimnego złącza w temperaturze 0 °C.
2. Połączone specyfikacje dokładności sondy i odczytu oblicza się metodą RSS.
3. Additel dostarcza standardową sondę S-typeTC ze złączem MINI-TC.

Standardowe wyposażenie
Kod Nazwa Ilość 
9813-X Zasilacz sieciowy 110/220V 1szt
9052 Kabel USB ze złączami typu A i C 1szt
9704 Akumulator Li-ion 1szt

Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt

Oprogramowanie Additel/Land do pobrania ze strony http://acse.pl

Opcjonalne wyposażenie
Kod Opis
9070 Złącze Smart do czujników typu PRT

9071

Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończony 
złoconymi końcówkami do podłączenia zewnętrznego 
czujnika referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa) do 
AM17XX PRT

9072
Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończo-
ny klipsami do podłączenia zewnętrznego czujnika 
referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa)

9080 Zestaw kabli (w tym wtyczka TC, kabel kompensacyj-
ny do termopar S, R, K, J, T, E, N)

9704 Zapasowy akumulator Li-ion
9918-SC Miękkie etui transportowe na miernik i akcesoria
9905 Walizka na miernik z miejscem na dwie sondy PRT
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Czujniki referencyjne PRT i SPRT z serii AM17...

Model AM1612 AM1640 AM1660 AM1710 AM1730 AM1751 AM1760 AM1762 AM1210

Typ Zanurzeniowa 
PRT Precyzyjne czujniki PRT Czujniki referencyjne PRT (II rzędu) Czujniki wzorcowe SPRT (II 

rzędu)
Referencyjny 

typu S
Zakres -196...160°C -200...420°C -200...670°C -40...160°C -200...420°C -200...670°C -200...670°C 0...1300°C
Rezystancja 
nominalna 100Ohm 25Ohm N/A

Współczynnik 
temperaturowy 0.00385Ω/Ω/°C 0.003925Ω/Ω/°C N/A

Dokładność <0.05°C @0°C <0.035°C @0°C <0.012°C @0°C <0.006°C @0°C Patrz karta
Dryf długoter-
minowy* <0.04°C <0.01°C <0.04°C <0.5°C

Stabilność 
krótkotermi-
nowa

<0.02°C <0.01°C <0.007°C <0.002°C <0.2°C

Szok termicz-
ny** <0.02°C <0.007°C <0.005°C <0.002°C N/A

Histereza <0.01°C <0.005°C <0.001°C N/A

Materiał osłony Stal nierdzew-
na Inconel Stal nierdzew-

na Inconel Ceramika

Wymiary 3x50mm
3x25mm

0,25x12” lub 
0,187x9” 0,25x12” 0,25x12” 0,25x12” lub 

0,187x9”
0,25x12” lub 

0,187x9” 0,25x12” 0,25x12” lub 
0,25x20”

0,25x20” lub 
0,25x12”

Opcje N/A N/A Kątowy 90° Zimne złącze

Kalibracja Zawiera certyfikat NIST (Opcjonalnie certyfikat zgodny z ISO17025) Raport fabrycz-
ny

Typowe apli-
kacje

Walidacja i ka-
libracja komór 
klimatycznych i 

zamrażarek

Solidna i precyzyjna sonda do 
pomiaru temperatury w różnych 

mediach

Niedrogie czujniki referencyjne (II rzędu) prze-
znaczone do użytku w laboratorium, ale także do 
wymagającej kalibracji i pomiarów w terenie, gdy 

wymagane są mniejsze niepewności

Czujniki wzorcowe SPRT dla 
klientów potrzebujących nie-
zawodnej sondy referencyjnej 
klasy laboratoryjnej o małej 
niepewności i długoterminowej 
stabilności

Wysokotempe-
raturowa sonda 
termoparowa, 
zwykle zare-

zerwowana dla 
laboratorium i 
używana jako 

TC odniesienia 
w wysokotem-
peraturowych 

piecach do 
kalibracji 
termopar.

Uwagi:
*Dla czujników PRT/SPRT mierzących w TPW po 100 godzinach w maksymalnej temperaturze.
**Dla czujników PRT/SPRT po 10 cyklach termicznych od temperatury minimalnej do maksymalnej.

 � Szeroki zakres pracy: -200...1300°C
 � Sondy referencyjne i wzorcowe
 � Wysoka dokładność: od <0.006°C @0°C
 � Wysoka stabilność: od <0.002°C
 � Certyfikat kalibracji NIST lub ISO17025
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