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Stuart SMP50 – automatyczny aparat do pomiaru temp. topnienia 

Po zaprogramowaniu aparatu pomiar jest 

dokonywany całkowicie automatycznie. 

Wynikiem pomiaru jest temperatura 

całkowitego stopienia próbki („clear 

point”) liczona jako średnia dla 3 

stanowisk pomiarowych.  

Alternatywnie przebieg procesu topienia 

można obserwować na ekranie w czasie 

rzeczywistym lub odtwarzając 

zarejestrowany wcześniej obraz video.  

Obserwując zarejestrowany wcześniej 

pomiar automatyczny użytkownik ma 

możliwość dodania dodatkowych etykiet 

(np. pojawienie się menisku; do 8 etykiet 

dla każdego stanowiska pomiarowego), 

które zostaną zapisane w raporcie z 

pomiaru razem z wynikiem pomiaru 

automatycznego. 

Intuicyjny interfejs użytkownika oparto na platformie Android. Użytkownikowi zaznajomionemu z tym 

systemem pozwala to na komfortową obsługę i łatwe odnalezienie odpowiednich funkcji tam, gdzie 

logicznie można ich się spodziewać. 

Interfejs użytkownika, choć estetyczny, jest logiczny i dobrze zorganizowany, a wszystkie typowe 

zadania są łatwo dostępne z poziomu ekranu głównego. Nowy pomiar można szybko zaprogramować 

od nowa lub edytować wcześniej zdefiniowaną metodę pomiaru. 

W przypadku próbek, których temperatury topnienia nie udało się zidentyfikować dostępny jest tryb 

szybkiego pomiaru z prędkością 20 °C/min., zapewniając użytkownikowi dane wymagane do 

skonfigurowania kolejnego, bardziej dokładnego pomiaru. 

Uprzednie zdefiniowanie profili pomiarowych (temperatura początkowa i końcowa oraz prędkość 

narastania temperatury) pozwala na szybkie przygotowanie urządzenia do kolejnego pomiaru. 

Każdy z użytkowników ma możliwość stworzenia własnego, chronionego loginem i hasłem konta. 

Zapisywany w pamięci pomiar można ochronić przed przypadkową zmianą przez innego użytkownika 

poprzez  zabezpieczenie go hasłem. 

W obudowie SMP50 znajduje się pojemnik na czyste kapilary i mały obcinacz do kapilar (zamkniętych z 

obu stron) zapewniający przecięcie kapilary dokładnie w połowie długości i dający „czyste” cięcie,  które 

ułatwia ładowanie kapilar próbką i jest bezpieczniejsze dla użytkownika. 

Urządzanie jest produkowane w Anglii i objęte 3-y letnią gwarancją. 
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Stuart SMP50 – Specyfikacja 

Ilość stanowisk pomiarowych: 3 

Zakres temperatury: Od temp. otoczenia do 400°C 

Rozdzielczość temperatury: 0,01°C 

Dokładność: 
± 0.5 °C od 60 do 100 °C 

1.0 °C @ 200°C 

Ekran: Kolorowy wysokiej rozdzielczości, dotykowy, przekątna 7” 

Przyrost temperatury w trakcie pomiaru: od 0,1° C do 20° C /min. (co 0,1° C/min). 

Kalibracja: 1, 2 lub 3 punktowa. 

Sonda temperaturowa: PT1000 platynowa, rezystancyjna. 

Minimalna długość kapilar pomiarowych: 50 mm 

Pamięć: 8 GB (ok. 300 pomiarów wraz z zapisem video) 

Czas chłodzenia z 350 do 50°C: ok. 12 min. 

Czas nagrzewania od 50 do 350 °C: ok. 6 min. 

Kontroler stanowiska grzejnego: PID ze sprzężeniem zwrotnym. 

Transfer wyników: Pamięć flash USB. 

Drukowanie wyniku pomiaru: Dedykowana drukarka USB. 

Wysokość próbki / kapilary: 2 do 3 mm w kapilarze od 50 do 100 mm 

Maksymalna średnica kapilary: 1,9 mm 

Zasilanie: 120-230V/50-60 Hz/150 W 

Skala temperatury: °C lub °F 

Komunikacja zewnętrzna: 1 gniazdo USB. 

Wymiary (wys. x gł. x szer.):  164 x 360 x 300 mm 

Waga netto: 4,6 kg 

Języki menu: Angielski / francuski 

Stuart SMP50 – dostępne wersje i akcesoria 

Nr katalogowy: Opis: 

SMP50 Automatyczny aparat do pomiaru temp. topnienia 

SMP50/IQOQ Automatyczny aparat do pomiaru temp. topnienia z dokumentacją walidacyjną (IQ/OQ) 

SMP50/PRINTER Drukarka do SMP50 

SMP2/1 Kapilary szklane zamknięte z obu stron, 100 szt./op. 

SMP10/1 Kapilary szklane zamknięte z jednej strony, 100 szt./op. 
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