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I-button  לאוגר נתונים טמפרטורה ולחותNIST  תעודת, אישור על כיול
 אפשרית הורדה של תעודת ולידציה שלI-button Maxim Dallas לרוכשים אוגרי נתונים של
 כולל אמצעי, אוגר הנתונים שנרכש בציון מספר המכשיר ויום הפקת התעודה על ידי היצרן
.הייחוס והדיוק שהשתמשו לצורך הוולידציה
 ניתן להעתיק את מספר המכשיר ולהדביק בדף האפליקציה,באמצעות התכנה שאנו מספקים
NIST-Traceable Certificate ולהפיק את התעודה
:מצ"ב הקישור לאתר להפקת התעודה
.מטה לנוחיותכם הפתיח בדף לאשר שהגעתם לדף הנכון באפליקציה להפקת תעודת הכיול
Request NIST-Traceable Certificate

Welcome to the iButton data logger Certificate of Validation web application.
This application, supporting the DS1921G-F5N#, DS1922L, DS1922T,
DS1922E, and DS1923 (temperature portion only) data loggers, generates
validation certificates for individual data loggers or lists of data loggers. The
certificates declare that performance accuracy specifications* of the data
loggers have been met over the stated range and have been validated on the
date(s) given. Validations are performed with reference instrumentation that is
certified traceable in accordance with the National Institute of Standards and
Technology (NIST). Validation equipment certifications are on file at Maxim
Integrated, Dallas, Texas, USA.
*For complete accuracy specifications, refer to the Special Features section and
the Temperature Accuracy graphs located in the data sheet of the part(s) in
question.
To generate a certificate, enter the ROM ID of each part to be included on the certificate into the
field below. Entries can be entered one per line or delimited by commas or spaces. If the 1-Wire®
Drivers are installed, and you have an iButton reader attached, devices can be added by touching
each one to the reader.

Enter the complete 64-bit (16 character) ROM ID for each device.
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