
°C
Evrensel olarak uygulanabilme

Ekstra dayanıklı

Tek tuşla ölçüme hazır

Su geçirmez mini 

termometre

Her türlü alanda kullanım için
ekstra dayanıklı

Su geçirmez mini termometre; kullanımdan sonra akan suyun

altında veya bulaşık makinesinde kolayca temizlenir. Gıda

ürünlerinin rasgele kontrollerinde ( spot-check)  kullanılır.

Cihaz her alanda kullanılabilir. Gıda üreticisi, denetçi veya son

tüketici, soğutma teknisyeni, ısıtma tesisatçısı, fotoğraf veya

kimya laborantı cihazı rahatlıkla kullanabilir.

We measure it.

www.testteknik.net



Su geçirmez mini termometre kullanıldıktan sonra elde veya

bulaşık makinasında yıkanabilir. Her türlü uygulamada

kullanılabilir (katılarda, toz maddelerde, suda veya havada). 

Teknil özellikleri:

• Su geçirmez, IP67 koruma sınıfı 

• Ölçüm aralığı: -20 - +230 ºC 

• Cihazın düğmesine dokunulduğunda ºC - ºF dönüşümü

• Şarj seviyesi göstergesi

• MAX/MIN ve HOLD tuşu

• Kolay değiştirilebilir pil

• Prob uzunluğu: 120 mm

• Prob koruyucu

Gıda üretimindeki anlık sıcaklık
ölçümlerine uygun 

Suya dayanıklı mini
termometre

Ölçüm ara. -20 ... +230 °C

Doğruluk
±1 dijit

±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)

Çözünürlük 0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (kalan aralık)

Çalışma sıc. -10 ... +50 °C

Batarya türü Düğme tipi pil LR44

Ekran LCD, 1 satır

Garanti 2 yıl

Standart mini daldırma
/batırma tipi termometre

-50 ... +150 °C

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

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (kalan aralık)

Uzun problu
daldırma/batırma tipi
termometre

-50 ... +250 °C

±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2% ölç.değ. (+100 ...
+199.9 °C)
±3% ölç.değ.(+200 ... +250
°C)
0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (kalan aralık)

Mini yüzey termometre

-50 ... +300 °C

120 mm 133 mm 213 mm 120 mm

±1 °C (-30 ... +250 °C)
±2 °C (kalan aralık)

0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (kalan aralık)

Mini sıcaklık ölçüm cihazları We measure it.

Su geçirmez mini termometre

Cihazı aç, ölç ve bitir

Su geçirmez mini
termometre

Su geçirmez mini termometre; IP 67 koruma
sınıfı, +230 °C 'ye kadar ölçüm aralığı, 120 mm
uzunluğunda, prob koruyuculu

Sipariş no. 0560 1113

Teknik bilgi

Ortam sıcaklıklarını belirlemek için
ideal bir ürün
Bulaşık makinesinde yıkanabilme

Klipsli koruyucu kılıfı ile her an
yanınızda

Temizliği kolay; kirlendiğinde
akan suyun altında yıkanabilme



Ek teknik özellikler:

• Ölçüm aralığı: -50 ... +150 ºC

• 133 mm prob uzunluğu

Ortak teknik özellikler

• Kolay okunabilen ekran

• Ekranda batarya seviyesini görüntüleme

• Kolayca değiştirilebilen batarya

• Sıcaklık birim değişikliği; bir düğme ile ºC’den ºF’ye geçiş

Ek teknik özellikler:

• 213 mm prob uzunluğu 

• Ölçüm aralığı: -50 ... +250 °C

Ek teknik özellikler:

• Evrensel olarak yüzey sıcaklığı ölçümü

• Prob uzunluğu 120 mm

• 15 mm çaplı prob ucu

• Ölçüm aralığı: -50 ... +300 ºC

Mini sıcaklık ölçüm cihazları We measure it.

Her tipte sıcaklık ölçümleri için alanında uzman mini

termometreler

Standart mini daldırma/batırma
tipi termometre

Uzun problu mini
daldırma/batırma
tipi termometre

Mini yüzey termometresi

150 °C ye kadar ölçüm yapabilen standart
daldırma/batırma tipi termometre, 133 mm
uzunluğunda, kolay okunabilir ekran, batarya
dahil

250 °C ye kadar ölçüm yapılabilen
daldırma/batırma tipi termometre, 213 mm
uzunluğunda, ulaşılması zor alanlar için uygun,
kolay okunabilir geniş ekran, batarya dahil

300 °C ye kadar yüzey ölçümü, 120 mm uzunluk,
büyük ekran sayesinde kolay okuma, batarya
dahil

Sipariş no.  0560 1110

Sipariş no.  0560 1111

Sipariş no. 0560 1109

Standart mini
daldırma/batırma tipi
termometre

Uzun problu mini
daldırma/batırma tipi
termometre

Mini yüzey
termometresi
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