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SPIDER 
System montażu czujników temperatury w komorach 

temperaturowych i klimatycznych 
 

SPIDER-600 

SPIDER-1000 
 

• Bezpieczny montaż do 11 czujników temperatury 
• Regulowane wysięgniki montażowe wykonane ze stali nierdzewnej 

• Izolowane mocowania czujników temperatury 
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Zastosowania: 

• Mapowanie rozkładu temperatury komór temperatury i klimatycznych 
• Wzorcowanie i sprawdzania komór  
• Badanie jednorodności wilgotności  
• Badanie szybkości zmian temperatury 

 

Opis: 

Spider – System montażu czujników temperatury w komorach temperaturowych i 

klimatycznych , ułatwia łatwe i elastyczne montowanie i pozycjonowanie czujników 

temperatury w komorach klimatycznych i temperaturowych. System upraszcza oraz 

przyśpiesza proces testowania, kalibracji i walidacji komór. Spider składa się z 11 

czujników zamontowanych na elastycznych ramionach wykonanych ze stali 

nierdzewnej z izolowanym silikonem, który izoluje czujnik temperatury od ramion 

montażowych ze stali nierdzewnej. 

 

Ramienia montażowe systemu Spider są rozmieszczone tak, aby użytkownik mógł 

umieścić czujniki temperatury w górnych i dolnych narożnikach komory (8) a także w 

linii środka komory na dole, środku i górze (3). Taka konfiguracja czujników spełnia 

wymagania norm i wytycznych EURAMET/cg/20, IEC 60068, DKD-R 5-7 oraz NF X 

15-140. 

 

Jednorodność wilgotności 

W połączeniu z miernikiem 

wilgotności z chłodzonym lustrem 

(wzorcem wilgotności) i danymi o 

jednorodności temperatury w 

komorze mogą umożliwić badanie 

jednorodności wilgotności 

względnej w komorze. 

 
 

Kompatybilność czujników 

System Spider jest przeznaczony 
do czujników temperatury o 
średnicy od 3 do 6 mm i 
temperatury pracy od -150 do 200 
°C. System jest kompatybilny z 
każdym typem wielokanałowego 
systemu pomiaru temperatury, w 
tym z termometrem 
wielokanałowym MBW T12. 
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Dostępne wersje Spider: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria: 

 

Opis Kod produktu 

Spider 600 2824 

Spider 1000 2825 

Spider Combo (statyw + ramienia Spider 600 & 1000) 2828 

Aluminiowa półka na higrometr punktu rosy 2829 

Zapasowa końcówka silikonowa z o-ringiem 2830 

 
 

 


