
Technická dataKalibrace

Kontrola teploty pøi výrobì potravin

K výše uvedeným pøednostem
pøístroje Quicktemp 826-T1
umožòuje infraèervený teplomìr
Quicktemp 826-T2 také oznaèení
mìøeného místa paprskem laseru.
Proto víte pøesnì kde mìøíte. Kromì
toho má pøístroj akustický alarm,
který upozorní na pøekroèení Vámi
pøedvolené hranièní hodnoty.

ISO - kalibraèní certifikát teploty

0000 0001obj. è.

Všechny pøednosti pøístroje
Quicktemp 826-T1
Oznaèení mìøícího místa
laserovým paprskem
Akustické varování pøi
pøekroèení mezní hodnoty
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Rychlý test teploty (pøehledový test) pro
potraviny napø. v mrazících boxech,
chladících regálech atd..
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mìø. rozsah -50... +400 °C

prac. tepl. 0... +50 °C

sklad. tepl. -40... +70 °C

typ baterií 2 lithiové baterie (2032)

životnost
rozmìry

hmotnost

100 h

184x43.4x19 mm

80 g

pøesnost
±1 digit  

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

rozlišení 0,5 °C (-50... +400 °C)

záruka 2 roky

Quicktemp 826-T1 je vhodný pro
bezdotykovou a rychlou kontrolu
teploty potravin. Pohodlnì a bez
poškození obalu! Nastavitelné
varování (blikající displej) Vám
ukáže pøekroèení hranièní hodnoty.

ISO - kalibraèní certifikát teploty

0000 0001obj. è.

Bezkontaktní mìøení teploty

Bezkontaktní mìøení teploty

Optika 3:1

HOLD

-50...+400 °C 

Jednobodový laser

Optika 3:1

HOLD

-50...+400 °C 

V pouzdøe TopSafe vodotìsný
(IP 67) a nárazuvzdorný

Pro rychlé upevnìní mìøících
pøístrojù - držák na stìnu a
opasek
Rychlý test - bezdotykové
mìøení, bez poškození balení

obj. è.

Quicktemp 826-T1, infraèervený
teplomìr bez oznaèování mìøicího
místa vèetnì TopSafe a držáku na
stìnu/opasek

0560 8265

Vèetnì TopSafe

Quicktemp 826-T1

obj. è.

Quicktemp 826-T2, infraèervený
teplomìr s laserovým oznaèením
mìøeného místa a akustickým
varováním

0560 8266

Vèetnì TopSafe a laseru

Quicktemp 826-T2

mìø. rozsah -50... +400 °C

prac. tepl. -20... +50 °C

sklad. tepl. -40... +70 °C

typ baterií 2 mikro baterie AAA

životnost

rozmìr

hmotnost

20 h

184x43.4x19 mm

80 g

pøesnost
±1 digit  

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

rozlišení 0,5 °C (-50... +400 °C)

záruka 2 roky

°C

°C
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Quicktemp 826-T4 je špièkový model
konstrukèní øady 826. Teplomìrem
"dva v jednom" lze provádìt rychlá
bezdotyková mìøení a pøesné mìøení
teploty jádra silnì zmrazených
objektù. Quicktemp 826-T4 umožòuje
oznaèení mìøeného místa laserovým
paprskem.

ISO - kalibraèní certifikát teploty
0000 0001obj. è.

Všechny pøednosti pøístroje
Quicktemp 826-T3
Oznaèení mìøeného místa
laserovým paprskem
Akustické varování pøi
pøekroèení mezní hodnoty
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Testo 826-T3, rychlé bezdotykové
mìøení  a mìøení teploty jádra v
jednom pøístroji! Infraèervenou
stranou zjistíte rychle povrchovou
teplotu, nebo mìøící špicí také
teplotu jádra.

ISO - kalibraèní certifikát teploty

0000 0001obj. è.

Dva teplomìry v jednom

Dva teplomìry v jednom

Optika 3:1

HOLD

-50...+400 °C 

Jednobodový laser

Optika 3:1

HOLD

-50...+400 °C

Rychlý test z infraèervené
strany, bez poškození balení
Mìøení teploty jádra s tenkou,
robustní mìøící špièkou
Ochranné pouzdro TopSafe
chrání pøed špínou, prachem
a vodou
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obj. è.

"Quicktemp 826-T3, teplomìr "dva v
jednom" vèetnì TopSafe, držáku na
stìnu/na opasek, ochranná èepièka na
èidlo a pøedvrtávaè zmrazeného  zboží"

0560 8267

vèetnì TopSafe

Quicktemp 826-T3

obj. è.

"Quicktemp 826-T4, teplomìr "dva v
jednom" s laserem a varováním, vèetnì
pouzdra TopSafe, držáku na stìnu a
opasek, ochranné èepièky a
pøedvrtávaèe zmrazeného zboží."

0560 8268

vèetnì Topsafe a laseru

Quicktemp 826-T4

°C

°C

typ snímaèe

typ snímaèe

mìø. rozsah

mìø.rozsah

infraèervený

termoèlánek

-50... +400 °C

-50... +230 °C

pøesnost
±1 digit  

pøesnost

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

±1% z nam. hodnoty
(+100... +230 °C)
±0,5 °C (-20... +99,9 °C)
±1 °C (-50... -20,1 °C)

rozlišení

rozlišení

0.5 °C (-50... +400 °C)

0.1 °C (-50... +230 °C)
prac.tepl.
sklad.tepl.
typ baterií
životnost
záruka

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

typ snímaèe

typ snímaèe

mìø. rozsah

mìø. rozsah

infraèervený

termoèlánek

-50... +400 °C

-50... +230 °C

pøesnost
±1 digit  

pøesnost

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

±1% ze støední hodnoty
(+100... +230 °C)
±0,5 °C (-20... +99,9 °C)
±1 °C (-50... -20,1 °C)

rozlišení

rozlišení

0,5 °C (-50... +400 °C)

0,1 °C (-50... +230 °C)
pracovní tepl.
sklad. tepl.
typ baterií
životnost
záruka

-20... +50 °C
-40... +70 °C
2 mikro baterie AAA
20 h
2 roky


