Vízálló mini hőmérő
Robusztus vízálló hőmérő,
minden alkalmazásra

Univerzálisan alkalmazható

°C

Robusztus kivitel
Mérés, egy gombnyomásra

A kisméretű, kézreálló merülő- és beszúró hőmérsékletmérő

Legyen szó élelmiszeripari-, gyógyszeripari, vagy

alkalmas porszerű, légnemű, és folyékony anyagokban

klímatechnikai alkalmazásról, a vízálló mini hőmérő

történő hőmérséklet mérésre.

széleskörűen alkalmazható.

www.testo.hu

Vízálló mini hőmérő

Vízálló mini hőmérő
Bekapcsol, mér, kész is!
A vízálló mini hőmérsékletmérő, mely alkalmas például

Vízálló mini
hőmérsékletmérő

beszúró mérésekhez, egyszerűen folyó víz alatt, vagy

Vízálló mini hőmérsékletmérő, hossza 120mm

Műszaki adatok:

mosogatógépben tisztítható.

• Vízálló, IP67 védelem
• Méréstartomány -20 ... +230 ºC
• Váltás gombnyomásra ºC és ºF kijelzése között

Rend. sz. 0560 1113

• Elem élettartamának kijelzése
• MAX/MIN és HOLD funkció
• Könnyen cserélhető elem
• Az érzékelőszár hossza 120 mm
• Védőtok és tartó egyben

Műszaki adatok

Méréstartomány

Vízálló mini
hőmérsékletmérő

Hagyományos mini
hőmérő

Mini beszúró hőmérő
meghosszabbított
érzékelőszárral

Mini felületi (tapintó)
hőmérő

-20 ... +230 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +300 °C

120 mm

133 mm

213 mm

120 mm

Pontosság
±1 digit

±1 °C (-20 ... +53,9 °C)
±0,8 °C (+54 ... +90 °C)
±1 °C (+90,1 ... +180 °C)
±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)

±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2 °C (-30 ... -10.1 °C)
±2%mért
ért. (+100 ... +150 °C)

±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2% mért
ért. (+100 ... +199.9 °C)
±3% mért ért.(+200 ... +250
°C)

±1 °C (-30 ... +250 °C)
±2 °C (maradék tartomány)

Felbontás

0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)
1 °C (maradék tartomány)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (maradék tartomány)

0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (maradék tartomány)

0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (maradék tartomány)

Üzemi hőmérséklet

-10 ... +50 °C

Elem típus

gombelem LR44

Kijelző

Élelmiszerek szúrópróba szerű
ellenőrzéséhez

LCD, 1 soros

Mosogatógépben tisztítható

Védőtok és tartó egyben. Mindig
kéznél van "bevetésre" készen

Amennyiben szennyeződne a
műszer, folyó víz alatt egyszerűen
lemosható

Vízálló mini hőmérő

Megbízható műszer - minden alkalmazáshoz

Hagyományos mini
hőmérő

Mini beszúró hőmérő
meghosszabbított
érzékelőszárral

Mini felületi (tapintó)
hőmérő

Általános műszaki jellemzők:
• Nagyméretű, jól leolvasható kijelző
• Elem élettartamának kijelzése
• Egyszerű, gyors elemcsere
• Váltás ºC és ºF kijelzése között
• Védőtok és tartó egyben

További műszaki jellemzők

Hagyományos mini hőmérő

Hagyományos mini hőmérő:
• Méréstartomány -50 ... +150 ºC

Mini hőmérsékletmérő, L=133 mm, +150 °C-ig

• Érzékelőszár hossza 133 mm

Rend. sz. 0560 1110

További műszaki jellemzők

Mini beszúró hőmérő
meghosszabbított
érzékelőszárral

Mini beszúró hőmérő meghosszabbított

Mini hőmérő, 213 mm hosszú, +250 °C-ig

• Meghosszabbított mérőcsúcs 213 mm

érzékelőszárral:

• Méréstartomány -50 ... +250 °C

Rend. sz. 0560 1111

További műszaki jellemzők

Mini felületi (tapintó) hőmérő

Mini hőmérő:
• Széleskörűen alkalmazható felületi hőmérsékletmérő

Mini felületi hőmérő

• Az érzékelőszár hossza 120 mm
• A mérőfej átmérője 15 mm
• Méréstartomány -50 ... +300 ºC

Rend. sz. 0560 1109

Változtatások jogát - műszaki jellegűeket is - fenntartjuk.
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Vízálló mini hőmérő
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