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TERMOMETR Z PODWÓJNYM POMIAREM  
FIELDPIECE ATH4 (wymienna głowica)
ATH to termometr z podwójnym pomiarem temperatury w postaci wymiennej głowicy 
do uniwersalnych mierników i uchwytów Fieldpiece. Wyposażony w 2 termopary 
typu K (ATB1).

Termometr wyświetla temperaturę T1, T2 oraz T1-T2. W połączeniu z innymi przyrządami 
jego możliwości stają się większe. W zestawie HVAC Guide System Analyzer pozwala 
wyliczyć temperaturę przegrzania oraz docelową temperaturę wylotową z parowacza. Przy 
wykorzystaniu innych termopar doskonale sprawdza się w różnego rodzaju specyficznych 
zastosowaniach HVAC i nie tylko.

Technologia zastosowana w ATH4 zapewnia doskonałą kompensację temperatury w szybko 
zmieniających się warunkach otoczenia – w odróżnieniu od większości termometrów 
z termoparami, które  potrzebują dużo czasu do dokonania wiarygodnego pomiaru, ze 
względu na transfer ciepła z otoczenia.

Do termometru można podłączyć również inne termopary:

• ATA1 - termopara ATB1 z zaciskiem (z tzw. krokodylkiem)
• ATAF1 - termopara ATA1 w wersji dla wysokich temperatur
• ATWB1 - termopara przeznaczona do pomiaru temperatury 

termometru mokrego
• ATF1 - termopara o długości 15 cm przeznaczona do pomiaru 

temperatury płynów
• ATP1 - termopara przystosowana do pomiaru temperatury 

ciał półstałych (z bolcem)
• ATEXT10 - 3m przedłużacz termopary
• ATC3 - termopara przeznaczona do pomiaru temperatury rur

Termometr ATH4 można podłączyć do:

• mierników Fieldpiece typu „stick” (umożliwiającymi 
podłączenie głowicy na zatrzask)

• uchwytu Fieldpiece EHDL1
• rejestratora danych DL3 
• analizatora układu HG3 
• każdego cyfrowego multimetru wyposażonego  

w standardowe gniazda „jack”, posiadającego zakres mVDC 
(przez opcjonalne przewody pomiarowe ADLS2 lub złączkę 
uchwytu AHDL1)

Cechy:
• pomiar jednocześnie 2 temperatur oraz różnicy T1-T1, w oC oraz oF
• czujniki termopar mogą mierzyć temperaturę powietrza lub wybranej powierzchni 
• szeroki zakres pomiaru: od -45 oC - 980 oC
• termopary izolowane do temperatury 200 oC
• w zestawie paski rzepowe dla ułatwienia pomiaru temperatury rur
• możliwość kalibracji w terenie z dokładnością ±1oC
• funkcja auto-off (możliwa do wyłączenia dla rejestratora danych) 
• wyświetla zmierzoną temperaturę korzystając z zakresu mVDC miernika 

W zestawie:
• termometr ATH4
• dwie termopary ATB1
• dwa paski rzepowe
• miniśrubokręt do kalibracji
• bateria 9V
• instrukcja obsługi

Dane techniczne:
• Wejścia: dwie termopary typu K
• Wyjścia: przełączalne: T1, T2, T1-T2; standardowe męskie wtyki „bananowe”
• Kalibracja: dwa zewnętrzne pokrętła regulacyjne
• Współczynnik konwersji: 1mV DC na 1°
• Zakres: -46 do 982°C
• Rozdzielczość: 0,1° dla mierników z dokładnością 0,1 mVDC
• Bateria: standardowa 9V
• Żywotność baterii: 200 godzin ciągłej pracy;
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
• Maksymalne napięcie wejściowe: 60 V DC, 24 V AC 
• Temperatura pracy: -34 do 49°C
• Temperatura przechowywania: -20 do 60°C
• Izolacja sondy: teflon, do 260°C
• Dokładność (przy 24°C ±3°C otoczenia): ±0,5°C w zakresie od -46 do 73°C; ±1°C  

w zakresie od 74 do 176°C; ±2°C w zakresie od 176 do 926°C


