testo 174T

Rejestrator temperatury
do wiarygodnego monitoringu łańcucha chłodniczego i produktów wrażliwych

*

Pomiar temperatury z rejestratorem testo 174T
• Bezpieczeństwo danych
przy rozładowanej baterii
• Duża pojemność pamięci
• Klasa zabezpieczenia IP65
• Kompaktowy i wytrzymały
• Zgodny z EN12830
• Alarm optyczny
• Szybki transfer danych do
komputera przez interfejs USB

Figure: Original size

Rejestrator testo 174T, 1-kanał wewn., uchwyt ścienny,
baterie litowe (2 x CR 2032)
i protokół kalibracyjny

Rejestrator testo 174 jest idealny do pomiaru temperatury w
lodówkach, mroźniach i chłodniach.

Order. No. 0572 1560

Treść może ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.

Zestaw testo 174T
rejestrator testo 174T, 1-kanał
wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania danych
z rejestratora,uchwyt ścienny,
bateria litowa (2 x CR 2032), protokół kalibracyjny *

0981 3754/Süd/XX/Q/03.2010

Nr katalogowy 0572 0561

*pobierz bezpłatne oprogramowanie z: www.testo.com.pl lub
zamów osobne CD z oprogramowaniem

Dane techniczne
Typ sondy

NTC

Zakres pomiarowy

-30... +70 °C

Dokładność

±0.5 °C (-30... +70 °C)

Rozdzielczość

0.1 °C

Temperatura pracy

-30... +70 °C

Temperatura składowania

-40... +70 °C

Typ baterii

(2 x CR 2032 litowa),
wymienna

Żywotność baterii

500 dni (15 min krok pomiarowy +25 °C)

Klasa zabezpieczenia

IP65

Krok pomiarowy

1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany)

Pamięć

16,000 odczytów

Oprogramowanie

Kompatybilne z Windows XP, Vista, Win7
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Akcesoria
Nr katalogowy
Interfejs USB do programowania
i odczytywania danych rejestratora
testo174T i 174H

0572 0500

Oprogramowanie ComSoft na CD *
0572 0580

Bateria litowa CR 2032
(2 szt. do rejestratora)

0515 0028

Certyfikat kalibracyjny ISO/temperatura
punkty kalibracyjne -18 °C; 0 °C; +60 °C;

0520 0151

* Pobranie bezpłatnego oprogramowania ze strony internetowej wymaga rejestracj. Jeżeli nie chcecie Państwo rejestrować się na stronie testo, prosimy zamówić płytę.

