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Nemožnost manipulace s
namìøenými hodnotami

Pomocí nasazovacího displeje lze
provádìt kontrolu pøímo na místì
mìøení.

Sestava:
testostor 171-0, Startovací magnet

testostor 171-0,
záznamník prùbìhu
teploty

Program Comsoft 3 pro
zpracování dat

Rozhraní (interface) 

Transportní kufr (plast)

Vyhodnocení infreèervenou tiskárnou:
Pomocí tiskárny je možné dokumentovat
namìøené hodnoty pøímo na místì.

Displej / tisk

Životn. baterií 5 let

-35...+70°C

55 000 hodnot

testostor 171-0, záznamník teploty
v plnì kovovém provedení s
integrovaným teplotním èidlem.
Tím je zabezpeèena dlouhá
životnost v drsném prostøedí.
Pomocí násuvného rozhraní je
možno data odeèítat na PC.
Volitelný násuvný displej umožòuje
kontrolu aktuálních dat na místì.

Upevnìní zabezpeèené proti
krádeži

Vodotìsný, robustní kovový
kryt, IP 68

Optické varování, nezávislé na
síti (volba)

obj. è.

testostor 171-5, záznamník teploty
s funkcí magnetického startu, baterie

0577 1719

testostor 171-0

obj. è.

obsahuje testostor 171-0, startovací
magnet, baterii a software s rozhraním

0563 1719

Sada 1: bez displeje

testostor 171-0

obj. è.

obsahuje testostor 171-0, startovací
magnet, baterii, software s rozhraním,
nasazovací displej (bez funkce tisku)

0563 0176

Sada 2: s displejem

testostor 171-0

IP68

°C

Objednací data - pøístroj a pøíslušenství
0554 0176Displej, možno nasunout na záznamník dat

0554 0175Displej vèetnì volby tisku , možnost nasunutí na záznamník 
Pro rychlou kontrolu na místì

0554 0545Testo-tiskárna protokolu s 1 rolí termo-papíru a 4  baterie
Pro vytištìní namìøených hodnot na místì

0554 0110Nabíjeèka pro tiskárnu (se 4 standartními akku)

Pro rychlou kontrolu na místì

Nabíjení akumulátoru je externí

Dlouhou dobu èitelný záznam - až 10 let

0554 0569

0554 0568

Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)

Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)

0628 0025Optická indikace varování pro záznamník dat, nezávislá na síti 
...hlásí spolehlivì pøekroèení nebo poklesnutí teploty 

0554 1782Držák se zámkem pro pøístroj s pamìtí namìøených dat
Zabezpeèení proti krádeži

0554 1789Zajištìní proti krádeži nasazeného displeje
ve spojení s držákem 0554 1782

0554 0830Program Comsoft 3 pro zpracování dat

0554 1781Nasazovací rozhraní pro propojení s PC

0515 0018Náhradní baterie pro testostor 171
Rychlá a jednoduchá výmìna baterie

0516 0117Transportní kufr (plast) pro záznamníky dat (max. 5 ks) a
pøíslušenství

0000 0001ISO - kalibraèní certifikát teploty

Technická data

skladovací tepl. -40... +85 °C

typ baterií 12 V DC / 2,5 A

pracovní tepl. -35... +70 °C

materiál obalu hliník, eloxovaný

záruka

Životnost baterií: Lithiová baterie až 5 let:,
program:, ovládání pomocí menu, systém od
DOS-verze 3.1 a Windows 3.0

Záznam: standartnì 15 min., tzn. jeden rok
nepøerušenì kontrola - životnost baterie cca 3
roky (pøi taktu mìøení 15 minut.)

2 roky

pøesnost ±0,5°C (-35...+39,9°C)
±0,6°C (+40...+70°C)

rozlišení 0,1°C (-35...+70°C)
131x68x26 mm

305 g

rozmìr

hmotnost

mìøící rozsah -35... +70°C


