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Bezkontaktní mìøení teploty
Quicktemp 825-T1, univerzální a
rychlý infraèervený teplomìr pro
prùmysl i øemeslo. Dodávaný
souèasnì se dvìmi dùležitými èástmi
pøíslušenstvít: ochranným pouzdrem
TopSafe, které chrání pøístroj pøed
špínou, prachem, nárazem a vodou,
a držákem pro rychlé uchycení
pøístroje na opasek, nebo stìnu.

Optka 3:1
HOLD

V pouzdøe TopSafe vodotìsný
(IP 67) a nárazuvzdorný
Stupeò emisivity je
nastavitelný od 0,20 do 1,00
Pøi pøekroèení teplotní hranice
displej zaène blikat

-50...+400 °C

°C

Bezdotykové mìøení
napø. na tìlese radiátoru

Data pro obj. pøíslušenství

Technická data

Nálepky pro napø. lesklé povrchy
E = 0,93, pro zvýšení enisivity,
do teplot max. +300°C
obj. è.
0554 0051

mìø. rozsah -50... +400 °C

ISO kalibraèní certifikát teploty

pøesnost
±1 digit

±2% z nam. hodnoty
(+100,1... +400 °C)
±2 °C (-50... +100 °C)

rozlišení

0,5 °C (-50... +400 °C)

prac. tepl.

0... +50 °C

Quicktemp 825-T1

sklad. tepl.

-40... +70 °C

Vèetnì TopSafe

typ baterií

2 lithiové baterie (2032)

životnost

100 h

rozmìry

184x43.4x19 mm

obj. è.

0000 0001

Quicktemp 825-T1, infraèervený
teplomìr bez oznaèování mìøicího
místa vèetnì TopSafe a držáku na
stìnu/opasek
obj. è.
0560 8255

hmotnost

80 g

záruka

2 roky

Bezkontaktní mìøení teploty
K výše vyjmenovaným pøednostem
pøístroje Quicktemp 825-T1
umožòuje Quicktemp 825-T2
oznaèení mìøeného místa
laserovým paprskem a spuštìní
akustického alarmu pøi pøekroèení
zadané hranièní hodnoty.

1-bodový laser
Optika 3:1

všechny přednosti pøístroje
Quicktemp 825-T1
Oznaèení mìøeného místa
laserovým paprskem

HOLD
-50...+400 °C

akustického alarmu pøi
pøekroèení zadané hranièní
hodnoty

°C

Kontrola teploty
napø. ve skøíòových rozvadìèích

Data pro obj. pøíslušenství

Technická data

Nálepky pro napø. lesklé povrchy
E = 0,93, pro zvýšení emisivity,
do teplot max. +300°C
obj. è.
0554 0051

mìø. rozsah -50... +400 °C

ISO kalibraèní certifikát teploty

rozlišení

0,5 °C (-50... +400 °C)

obj. è.

0000 0001

pøesnost
±1 digit

±2% z nam. hodnoty
(+100,1... +400 °C)
±2 °C (-50... +100 °C)

prac. tepl.

0... +50 °C

Quicktemp 825-T2

sklad. tepl.

-40... +70 °C

Vèetnì TopSafe a laseru

typ baterií

2 mikroèlánky AAA

životnost

20 h

rozmìry

184x43.4x19 mm

Quicktemp 825-T2, infraèervený
teplomìr s laserovým oznaèením
mìøeného místa a akustickým
varováním
obj. è.
0560 8256

hmotnost

80 g

záruka

2 roky

