
TQC CURVEX 3 STANDART FIRIN SICAKLIĞI KAYDEDİCİSİ 
CX3015, CX3020 

ÜRÜN TANIMI

CurveX 3 Standart Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi, boya kürleme fırınları için 
kullanımı kolay, yüksek kaliteli sıcaklık verisi kaydı sunar. Ölçümler, 
analiz seviyeleri ve rapor seçenekleri, kürleme işleminizin kalitesi 
hakkında size özel bilgiler sağlamak için tamamen özelleştirilebilir. 
Cihaz, kolay menü odaklı kullanım ve ölçüm sonuçlarının hızlıca 
görüntülenmesi için tam renkli büyük bir dokunmatik ekrana sahiptir. 
Cihaz, 6 kanala ve toplam 250000 ölçüm noktası hafızasına sahiptir.

TQC'nin Ideal Finish Analysis adlı veri analiz yazılımı, kayıtlı verileri analiz 
etmenize ve ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bu gelişmiş 
özellikler, çok çeşitli ekran ve baskı seçenekleriyle birlikte CurveX 3'ü 
hem saha kullanımı hem de laboratuvar koşulları için mükemmel 
şekilde uygun olan en esnek sıcaklık veri kaydı çözümü haline getirir. 

CurveX 3 Kiti, ayrıca ısı yalıtımlı bir kutu içerir. Kiti tamamlamak için istediğiniz manyetik veya kıskaç tipi 
probları eklemeniz yeterlidir. 

İŞ ALANI 

Otomotiv, Kaplama endüstrisi, laboratuvar 

ÖZELLİKLER 

• Kolay kullanım
• Büyük tam renkli LCD ekran
• Menü odaklı işletim
• Yüksek kaliteli sıcaklık veri kaydı
• Tamamen özelleştirilebilir ölçümler, analiz seviyeleri ve rapor seçenekleri

TEDARİK KAPSAMI

CX3015 Curvex 3 Sttandart Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi

 
• CurveX 3 Standart Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi
• USB kablo
• USB şarj
• Ideal Finish Yazılımı Lisans Anahtarı
• Ideal Finish Analysis Yazılımlı USB bellek
• Probe ID-kit
• Kalibrasyon Sertifikası
• CurveX 3 Standart kullanım kılavuzu

Koruyucu kılıf



CX3020 CurveX 3 Standartandart Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi Kiti 
• CurveX 3 Standart Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi
• USB kablo
• USB şarj
• Ideal Finish Yazılımı Lisans Anahtarı
• Ideal Finish Analysis Yazılımlı USB bellek
• Probe ID-kit
• Kalibrasyon Sertifikası
• CurveX 3 Standart kullanım kılavuzu
• Ideal Finish Analysis kullanım kılavuzu
• Plastik taşıma kılıfı
• CX2005 Yalıtım Kutusu
• CX2011 Isı Emici

SİPARİŞ BİLGİLERİ

CX3015  
CX3020  

CurveX 3 Standart Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi 
CurveX 3 Standart Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi Kiti 

AKSESUARLAR 

Çeşitli yalıtım kutuları ve çok çeşitli sıcaklık probları. 

SPESİFİKASYONLAR 

Kanallar:
Ölçüm aralığı :  
Hassasiyet:   
Çözünürlük:  
Hafıza:  
Arayüz:  

Örnek aralık zamanı:  
Diller:  

6x thermocouple K type input 
0 ila 800 °C, 0 ila 1472 °F 
± 0.5 °C / 0.9 °F (static), ± 1 °C / 1.8 °F (dinamik)* 
0.1 °C / 0.2 °F  
10 blocks with 25000, or 1 block with 250000 readings. 
USB-A hafıza kartına veri transferi
USB-B  TQC Ideal Finish Analysis'e veri transferi ve pil şarjı 
1 to 3600 s 
English, French, Spanish, Italian, Dutch, Korean, Japanese 

Ekran:  
Güç Kaynağı:  
Pil ömrü:  
Ebatlar (HxWxD):  
Ağırlık:  
Materyal:  

3.5 inch, 240 x 320 pixel, 262K renk TFT dokunmatik LCD 
Lithium Polymer şarj edilebilir pil 
sürekli kullanım 4 saat, bekleme veya kayıt 11 saat
108 x 90 x 35 mm / 4.3 x 3.5x1.4 in. 
425 g / 15 oz. 
Koruyucu kılıflı alüminyum gövde

*dinamik, cihaz fırındayken ve yavaş yavaş ısınırken çalışma hassasiyetini belirtir. 



BAKIM

• Tasarımsal olarak sağlam olsa da, bu cihaz hassas bir cihazdır.  Asla düşürmeyin veya fiziksel hasar verecek
bir şey yapmayın.

• Cihazı kullandıktan sonra daima temizleyin.
• Cihazı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cihazı asla tel fırça veya zımpara kağıdı gibi mekanik bir 

yöntemle temizlemeyin. Mekanik temizleme yöntemleri veya agresif temizlik maddelerinin kullanılması 
kalıcı hasara neden olabilir.

• Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanmayın.
• Kullanımda değilken cihazı kılıfında saklayın.
• Yılda bir kalibrasyon öneririz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Ekipmanı korumak için sıcaklık sınırlarında belirtilen süreyi aşmayın.
• Bakım ve inceleme doğru aralıklarla yapılmalıdır
• Bakım veya onarım çalışmalarına başlamadan önce işletme personeli bilgilendirilmelidir.
• Aleti açmayın. Arıza durumunda daima üreticiye danışın.

Taşınır Bagajda Bataryalar (Uçak Kabini)
CurveX 3 Standart'ta kullanılan pil, 3.7V 2700 mAh kapasiteli genel bir tek hücreli Lityum-İyon pildir. Bu batarya 
9.99 Watt saatlik kapasiteye sahiptir ve yalnızca düşük güç kullanımı için derecelendirilmiştir. En iyi 
uygulamalara göre CurveX 3 Standart anakartına bir koruma devresi uygulanmıştır.

 US DOT regülasyonlarına göre  (49 CFR, Sec. 175.10), the CurveX 3 Standart pili aşağıdakiler başta olmak 
üzere tüm maddeleri yerine getirir:
- Pil son kullanıcı için değiştirilemez ve bu nedenle “yedek” olarak sınıflandırılmamaktadır.
- Batarya, batarya başına 100 Watt saatin altında derecelendirilmiştir.
- Batarya hasarlara ve kısa devrelere karşı korumalıdır. 

Pil bir son ürüne monte edilir ve hem taşıma hem de check-in bagajlarında uçakta serbestçe taşınması için 
sınıflandırılır. Taşınırken, talep edildiği zaman düzenleyici kurumlara cihazınızla ilgili bilgileri sağlayabilmek için 
cihazla birlikte verilen ürün belgelerini saklayın.

SORUMLULUK REDDİ 

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada belirtilen amaç dışında, bizden yazılı 
onay almadan kullanan herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün hakkında verdiğimiz tüm 
tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru olduğundan emin olmak için çaba gösterirken, ürünün 
kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok faktör üzerinde kontrolümüz yoktur. Bu 
nedenle, özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün performansı için herhangi bir sorumluluk kabul 
etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar (bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya 
yaralanma dışında) için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme 
politikamız ışığında zaman zaman değişebilir.




