
CTR3000 multifunctioneel 
                               precisie-display

Kalibratietechniek



Touchscreen en intuïtieve operator interface

Een scanroutine maakt een multi-channel meting functioneel eenvoudig

Multifunctioneel precisie-display, 
CTR3000

 � Voor gebruik met PRT's, thermokoppels en thermistoren
 � Innovatief en eenvoudig te gebruiken via het touchscreen
 � Hoge nauwkeurigheid
 � Uitbreidbaar tot 44 kanalen
 � Log- en scanfuncties
 � Veelzijdige toepassingen

Eenvoudige bediening
Door de innovatieve gebruikersinterface is de bediening 
grotendeels vanzelfsprekend. Een duidelijk touchscreen 
display met acht apps op het startscherm die in één 
oogopslag informatie kunnen geven. Deze laten de 
belangrijkste taken zien die de gebruiker kan uitvoeren, 
eenvoudigweg een sonde definiëren, de kalibratie 
documenteren met een loggerprotocol of een scanroutine 
uitvoeren door het ene kanaal na het andere te meten. Het 
unieke ontwerp met zijn eenvoudige structuur maakt de 
bediening van de CTR3000 verbazingwekkend eenvoudig.

Door het brede assortiment van de CTR3000 zijn wij in staat om één enkel instrument te leveren waardoor kalibratie 
kosteneffectief is. De logger en scanfuncties met een live scherm en grafiek maken kalibratie eenvoudig.



Automobiel
Kalibratie van zeer nauwkeurige sensoren voor de auto-
industrie

Kalibratiediensten
Efficiënte en nauwkeurige kalibratie om te voldoen aan de 
lokale en nationale normen.

Verwarming, ventilatie, klimaatregeling
Nauwkeurige meting en regeling voor toepassingen zoals 
airconditioning, waterverwarming en koelsystemen.
Fabricage testen, kalibratie van prestatieparameters van 
componenten.

Belangrijke criteria voor het 
juiste product

Industrieën

Model
Meting Technologie Nauwkeurig-

heid
Referentie-
resistoren Sensorstroom Aantal 

kanalen
RTD TC AC DC Volledig bereik Int Ext Std Gebruiker Maximum

CTR3000   ○  0,005 K*  ○  ○ 44

CTR5000 ○ ○  ○ 0,005 K  ○  ○ 64

CTR6000 ○ ○ ○  3 ppm   ○  60

CTR6500 ○ ○  ○ 1 ppm   ○  60

CTR9000 ○ ○  ○ 20 ppb ○  ○  60

 mogelijk ○ niet mogelijk * voor RTD meting

Medisch/Farmaceutisch
Nauwkeurige kalibratie voor meetsystemen bij de productie 
van medische apparatuur, chirurgische apparatuur en 
innovatieve medische oplossingen.

Militair
Nauwkeurige en betrouwbare kalibratie van 
temperatuurmeetinstrumenten om de kwaliteit te garanderen 
en het risico op storingen te minimaliseren.

Olie & gas
Nauwkeurige kalibratie voor instrumenten in ruwe, 
vervuilingsgevoelige gebieden.

CTR3000

Onze temperatuurbruggen worden voornamelijk gebruikt voor het kalibreren en meten van temperatuursensoren. Met een 
eenvoudige instelling, een intuïtieve grafische gebruikersinterface en een nauwkeurige temperatuurmeettechnologie maken 
onze bruggen het meten eenvoudig.
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WIKA en ASL
ASL (Automatic Systems Laboratories) is wereldwijd 
toonaangevend in de productie van temperatuurproducten in 
het gebied dat zich uitstrekt over uiterst precieze temperatuur 
hand-helds tot en met de hoogste temperatuurmeetbruggen.

Sinds 2013 maakt ASL deel uit van WIKA groep in de 
afdeling kalibratietechnologie. Sindsdien is ASL nog verder 
verbeterd. Moderne en efficiënte opslag zorgt voor korte 
en exacte levertijden. De diensten en het productaanbod 
worden nog verder uitgebreid.

De hoogste precisie 
voor elke behoefte
Naast het overkoepelende merk WIKA vindt u ook het merk 
ASL voor de meetparameter temperatuur.
Met deze gevestigde merken binnen de kalibratiemarkt 
leveren wij de ideale oplossing voor elke meetopgave.

De producten van ASL zijn perfecte te combineren met het 
WIKA-productprogramma, waardoor zelfs een presentatie 
aan de meest veeleisende klanten als totaalleverancier 
mogelijk is.

Diensten
Meetbereik: -200 … +1.300 °C
Controlebereik: -55 ... +1.100 °C
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