
 

 

 

 

PR512-300 digital PID temperature controller temperature calibration oil bath 

1. By using the PR2601 precision temperature controller module，Resolution is 0.001℃an 

daccuracy is 0.01% 2. The use of touch screen makes the process more convenient 3. Highly 

intelligent, only need to set the required temperature 4. Real-time display of heating and 

power curve 5. It can be calibrated by three-point temperature and traced back to the 

standard 6. Three sets of commonly used SV values can be predicted 7. AC power abrupt 

change feedback 
 

PR512-300 calibration bath is a high-precision heating verification device with high temperature 
control precision and good temperature field uniformity. PR512-300 automatic oil pump system with 

oil tank in constant temperature tank for high temperature verification, which can adjust oil 
temperature in the tank at will, is an environment-friendly product with more convenient operation 
and higher work efficiency. The cooling system of PR512-300 own compressor can turn on the high-
temperature direct drop function of the compressor with one key through out thewhole process, so 

that you can return to test with out worry. Usedforcalibration of standardmercurythermometers, 
beckman thermometer sand industrial platinum 

 

 



 

PR512-300 dijital PID sıcaklık kontrolörü sıcaklık kalibrasyonu yağ banyosu 

1. PR2601 hassas sıcaklık kontrol modülünü kullanmaktadır. Çözünürlük 0,001℃ ve doğruluk 
%0,01'dir. 

2. Dokunmatik ekran kullanım işlemini daha uygun hale getirir. 

3. Oldukça akıllı olduğu için sadece gerekli sıcaklığı ayarlamanız yeterlidir. 

4. Gerçek zamanlı ekran ısıtma ve güç eğrisine sahiptir. 

5. Üç noktalı sıcaklıkla kalibre edilebilir ve üç noktalı standartlara kadar izlenebilir. 

6. Yaygın olarak kullanılan üç SV değeri seti tahmin edilebilir. 

7. AC gücünde ani değişiklik geri bildirimi yapar. 

 

PR512-300 kalibrasyon banyosu, yüksek sıcaklık kontrol hassasiyeti ve iyi sıcaklık alanı 

homojenliği ile yüksek hassasiyetli bir ısıtma doğrulama cihazıdır. Yüksek sıcaklık 

doğrulaması için sabit sıcaklık tankında yağ tanklı otomatik yağ pompası sistemi PR512-300, 

tanktaki yağ sıcaklığını isteğe göre ayarlayabilen, daha rahat çalışma ve daha yüksek iş 

verimliliği ile çevre dostu bir üründür. PR512-300'ün kendi kompresörünün soğutma sistemi, 

tüm süreç boyunca kompresörün yüksek sıcaklıkta doğrudan düşürme işlevini tek bir tuşla 

açabilir, böylece endişe duymadan teste geri dönebilirsiniz. Standart cıva termometrelerinin 

kalibrasyonu için kullanılır, beckman termometresi ve endüstriyel platin. 
 


