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Digi-Melt – manualny aparat do pomiaru temperatury topnienia 
 
Nowoczesny aparat ze sterowaniem mikroprocesorowym i 
cyfrowym termometrem. 

Przeznaczony przede wszystkim do celów dydaktycznych. 

Prosta obsługa za pomocą przycisków panelu kontrolnego. 

Procedura pomiarowa odpowiadająca aparatom „profesjonalnym”: 
szybkie nagrzewanie do temperatury początkowej (poniżej 
spodziewanej temperatury topienia się próbki) a następnie pomiar 
przy zadanej prędkości nagrzewania. 

Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania w stosunku do typowych 
modeli „edukacyjnych”: 

- brak termometru rtęciowego uwalniającego trujące pary w 
przypadku stłuczenia, 

- temperatura maksymalna ograniczona do 260° C, co jest 
wystarczające do pomiarów większości substancji organicznych a 
jednocześnie zmniejsza ryzyko oparzeń, 

- automatyczne wyłączenie elementu grzejnego po 30 minutach 
bezczynności aparatu. 

Wizjer ze szkłem powiększającym umożliwiający obserwację 
próbki z dużym powiększeniem i z komfortowej dla oka odległości. 

Podświetlenie komory pomiarowej praktycznie nie zużywającym się diodowym źródłem światła (trwałość 
powyżej 100.000 godzin) eliminuje konieczność wymiany żarówek. 

Wyposażony w ubijarkę próbek zmniejszającą niebezpieczeństwo potłuczenia kapilary przez niewprawnego 
użytkownika (i poranienia się) podczas ubijania próbek standardowymi metodami. 

Demontowana bez użycia narzędzi przednia część komory pomiarowej (wraz z wizjerem) umożliwia łatwy 
dostęp do stanowisk pomiarowych w celu usunięcia potłuczonych kapilar i oczyszczenia wnętrza. 

Parametry techniczne: 

 Wyświetlacz: 4-o cyfrowy LED; temperatura początkowa (start), końcowa (stop) lub prędkość 
nagrzewania (ramp rate), aktualna temperatura bloku grzejnego, zapamiętane wyniki pomiaru. 

 Pomiar temperatury: 

 Termometr z sondą Pt RDT. 

 Rozdzielczość: 0,1 ° C. 

 Dokładność: ±0,6 ° C do 200 ° C); ±1,0 ° C powyżej 200 ° C. 

 Powtarzalność: ±0,2 ° C. 

 Blok grzejny: 

 Zakres temperatury pracy: 50 do 260 ° C 

 Prędkość nagrzewania: 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10 lub 20 ° C/min. 

 Czas nagrzewania wstępnego: ok. 2,5 minuty do 100 ° C; ok. 6,5 minuty do 250 ° C. 

 Sterowanie: mikroprocesorowe typu PID (ze sprzężeniem zwrotnym). 

 Automatyczne wyłączenie: po 30 minutach bezczynności. 

 Kapilary: 

 Średnica zewnętrzna: od 1,4 do 1,8 mm. 

 Ilość stanowisk pomiarowych: 3. 

 Wysokość napełnienia kapilary: 2-3 mm. 

 Ubijanie próbki: automatyczne (ubijacz wibracyjny). 

 Zasilanie: 230V; 50Hz, 75W. 

 Waga: 1 kg. 

 Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 16,5 x 24,1 x 13,3 cm 

 Numer katalogowy: MPA161 


