
Ayarlanabilir min./maks. alarm

Kalıcı olarak eklenebilen prob

Giysiye, duvara monte edebilmek için dahili klips

Mini termometre

Mini alarmlı termometre

°C

Alarm fonksiyonlu ekonomik mini termometre, küçük fakat

performansı yüksek bir cihazdır. Daldırma probunun 80 cm

hortumu vardır ve kalıcı olarak cihaza eklenebilir. Prob ve

hortum kolayca cihazın içinde saklanabilir. 

Ayrı ayrı ayarlanabilir limit değerleri ihlal edilirse, sesli bir

sinyal gelir.  Prob ucunun daldırma derinliği en az 20 mm

olmalıdır. Alarm termometresi havada, yumuşak veya toz

halindeki maddelerde ve sıvılarda sıcaklık kaydı için

uygundur. Frınlarda ya da fermantasyon dolaplarında

kullanımı için uygun değildir.
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Resim 1:1

We measure it.



Mini alarmlı termometre
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Teknik bilgi / Aksesuarlar

Mini alarmlı
termometre

Mini termometre, batarya ile birlikte

Ürün kodu 0900 0530

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Batarya tipi 2 AAA mikro batarya

Pil ömrü 100 sa

Ekran LCD, 1 satır

Malzeme/Gövde ABS

Garanti 2 yıl

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

290520 0001ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -18, 0, +60°C

290521 1001TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu Kalibrasyon Aralığı: -35…700°C arasında 3 nokta 
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Sensör tipi

Ölçüm aralığı

Hassasiyet
±1 basamak

Çözünürlük

-50 ... +150 °C

±1 °C (-10 ... +100 °C)
±2 °C (kalan aralık)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (-50 ... -20 °C)

Sipariş bilgisi

Mini termometre,              5 adete kadar

Mini termometre,             10 adete kadar

Mini termometre,             25 adete kadar

Mini termometre,             50 adete kadar

We measure it.

290520 0042ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -10, 0, +10°C

290521 1101TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu Sabit kalibrasyon noktaları: -10,0,+10


