Wodoodporny minitermometr
Solidny, wodoodporny termometr do wszystkich zastosowań

Nowy, wodoodporny miniaturowy termometr
Włącz, zmierz i gotowe
Testo przedstawia wodoodporny minitermometr, który po użyciu, np. po punktowym
pomiarze temperatury produktów spożywczych, można po prostu umyć pod bieżącą
wodą, a nawet w zmywarce do naczyń. Ten miniaturowy termometr jest odpowiedni
do wielu zastosowań i może być używany wszędzie, niezależnie od tego, czy jesteś
producentem żywności, inspektorem sanepidu, konsumentem, technikiem chłodniczym,
monterem instalacji grzewczych czy chemikiem pracującym w laboratorium.

Nowe parametry techniczne:
Wodoodporny, klasa zabezpieczeń: IP67
Zakres pomiaru od -20 do +230°C
Przełączanie pomiędzy ˚F a ˚C jednym naciśnięciem przycisku.
Wskaźnik naładowania baterii
Przyciski MAX/MIN i HOLD
Łatwa wymiana baterii
Długość sondy120 mm
Osłona sondy stanowiąca uchwyt

·
·
·
·
·
·
·
·

Niezawodna pomoc przy każdej pracy
Do punktowego pomiaru
temperatury w produkcji żywności

Do pomiaru przepływu powietrza w
wielu różnych miejscach

Do pomiaru we wszelkiego rodzaju
płynach, np. chemikaliach
w laboratorium

Twoi miniaturowi eksperci do każdego pomiaru temperatury
Małe, poręczne termometry z czujnikami zanurzeniowo/penetracyjnymi mierzą temperaturę
w powietrzu oraz w miękkich lub proszkowanych substancjach i we wszystkich płynach.
Można je stosować wszędzie: od branży spożywczej, farmaceutycznej po ogrzewanie i wentylację.

Standardowy minitermometr z sondą
zanurzeniowo/penetracyjną
·
·
·
·

Duży, czytelny wyświetlacz
Wskaźnik naładowania baterii
Łatwa i szybka wymiana baterii
Przełączanie pomiędzy ˚F a ˚C jednym naciśnięciem
przycisku.
· Zakres pomiaru od -50 do +150˚C
· Ramię czujnika o długości 133 mm
· Osłona sondy stanowiąca uchwyt

Minitermometr z sondą
zanurzeniowo/penetracyjną z wydłużonym
ramieniem czujnika
Dłuższe ramię czujnika o długości 213 mm jest
odpowiednie do pomiarów temperatury obiektów
trudno dostępnych, lub znajdujących się w
ograniczonej przestrzeni. Jest on również
odpowiedni do pomiaru temperatury w punktach
bardzo gorących, posiada wyższy zakres
pomiarowy: od -50 do +250˚C.

Minitermometr z sondą powierzchniową
· Do wszelkiego rodzaju powierzchniowych pomiarów
temperatury
· Duży, czytelny wyświetlacz
· Wskaźnik stanu baterii i łatwa wymiana baterii
· Ramię czujnika o długości 120 mm
· Średnica czujnika 15 mm
· Zakres pomiaru od -50 do +300˚C

Do pomiaru temperatury otoczenia

Osłona z uchwytem klipsowym zawsze pod ręką

A jeśli termometr sie zabrudzi,
po prostu opłucz go pod bieżąca
wodą

Dane techniczne
Wodoodporny
minitermometr

Minitermometr

Minitermometr

-20 do +230°C

-50 do +150°C

-50 do +250°C

-50 do +300°C

Ramie sondy

Długość 120 mm

Długość 133 mm

Długość 213 mm

Długość 120 mm

Dokładność

±1°C (-20 do +53.9°C)

±1°C (-10 do +99.9°C)

±1°C (-10 do +99.9°C)

±1 °C (-30 do +250°C)

± 0.8°C (+54 do +90°C)

±2°C (-30 do -10.1°C)

±1°C (+90.1 do +180°C)

±2 % mierz.wart. (+100 do
+150°C)

±2 % mierz. wart. (+100 do
+199.9°C)

±2% (w pozostałym
zakresie)

Zakres
pomiarowy

±1 cyfra

± 1.5°C (+180.1 do
+230°C)
Rozdzielczość

Minitermometr
powierzchniowy

±3 % mierz. wart. (+200 do
+250°C)

0.1°C (-19.9 do +199. °C)

0.1°C (-19.9 do +150°C)

0.1°C (-19.9 do +199.9 °C)

1°C (w pozostałym zakresie)

1°C (w pozostałym zakresie)

1°C (w pozostałym zakresie)

0.1°C (-19.9 do
+199.9°C)
1°C (w pozostałym
zakresie)

Temperatura
pracy
Typ baterii
Wyswietlacz
Gwarancja

-10 do +50 °C
LR44
LCD jednoliniowy
2 lata

Szybkie zamówienie faxem
Produkt
Wodoodporny minitermometr

Numer katalogowy
0560 1113

Klasa ochrony IP67, do +230°C, długosc 120 mm, z tuleja ochronna ramienia czujnika
Standardowy minitermometr z sonda zanurzeniowo/penetracyjna

0560 1110

Minitermometr z sonda zanurzeniowo/penetracyjna z wydłuzonym ramieniem czujnika

0560 1111

Minitermometr z sonda powierzchniowa

0560 1109
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