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Infraèervený teplomìr s povrchovou dotykovou sondou
Quicktemp 825-T3, rychlé
bezdotykové mìøení a dotykové
mìøení teploty povrchu v jednom
pøístroji. Na kontaktní stranì je
superrychlá pružná testo mìøící
hlava pro pøesné mìøení na
lesklých kovových površích.

Optika 3:1

Možnost „naladìní“ infraèervené
strany podle strany kontaktní

HOLD
-50...+400 °C

Nastavitelný stupeò emisivity
od 0,20 do 1,00
Bezkontaktní mìøení, napø.na rotujících
souèástech, atd.

Vodotìsný a odolný pøi použití
TopSafe (IP67)

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

snímaè
mìø. rozsah
pøesnost
±1 digit

ISO kalibraèní certifikát teploty

rozlišení

infraèervený
-50... +400 °C
±2% z nam. hodnoty
(+100,1... +400 °C)
±2 °C (-50... +100 °C)
0,5 °C (-50... +400 °C)

obj. è.

snímaè
mìø. rozsah
pøesnost
±1 Digit
rozlišení

typ K (NiCr-Ni)
-50... +250 °C
±(1 °C ±1% z nam. h.)
(-50... +250 °C)
0,1 °C (-50... +250 °C)

prac.tepl.
sklad.tepl.
typ baterií
životnost
záruka

0... +50 °C
-40... +70 °C
2 lithiové baterie (2032)
100 h
2 roky

0000 0001

°C

Quicktemp 825-T3
vèetnì TopSafe
Quicktemp 825-T3, teplomìr 2 v 1
vèetnì TopSafe a klipsu pro upevnìní
na opasek nebo na zeï
obj. è.

0560 8257

Bezdotykový teplomìr s kontaktním èidlem
Quicktemp 825-T4, maximální
verze výrobkù øady Quicktemp
825. K výše vyjmenovaným
výhodám dokáže ještì oznaèit
mìøené místo laserovým
paprskem a nastavení akustického
alarmu.

Kontaltní stranou je možné mìøit na
lesklých kovových plochách

Data pro obj. pøíslušenství

Technická data
snímaè
mìø. rozsah
pøesnost
±1 digit

ISO kalibraèní certifikát teploty

rozlišení

infraèervený
-50... +400 °C
±2% z nam. hodnoty
(+100,1... +400 °C)
±2 °C (-50... +100 °C)
0,5 °C (-50... +400 °C)

snímaè
mìø. rozsah
pøesnost
±1 Digit
rozlišení

typ K (NiCr-Ni)
-50... +250 °C
±(1 °C ±1% z nam. h.)
(-50... +250 °C)
0,1 °C (-50... +250 °C)

prac.tepl.
sklad.tepl.
typ baterií
životnost
záruka

0... +50 °C
-40... +70 °C
2 mikroèlánky AAA
20 h
2 roky

0000 0001

Optika 3:1

Všechny pøednosti pøístroje
Quicktemp 825-T3
Oznaèení mìøeného místa
laserovým paprskem
Akustický alarm pøi
pøekroèení nastavené hranièní
hodnoty

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

obj. è.

1 bodový laser

HOLD
-50...+400 °C

°C

Quicktemp 825-T4
vèetnì TopSafe a laseru
Quicktemp 825-T4, teplomìr 2 in 1 s
laserem a alarmem, vèetnì TopSafe a
klipsu na opasek nebo na zeï
obj.è.

0560 8258

