
Objednací data/rabaty

Jednoduchá a spolehlivá kontrola teploty
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Testotherm mìøící proužky jsou
samolepící fólie s tepelnì aktivním
elementem, urèené pro kontrolu
dosažené teploty.

50 ks sleva 5%

100 ks sleva 10%

200 ks sleva 15%

500 ks sleva 20%

Technická data jsou stejná jako u
mìøících bodù - viz. níže

Teplotní mìøící proužky 

Teplotní mìøící body 

+29 ... +280°C

+29 ... +260°C

°C

°C

Bìhem 1 s se nenávratnì
zmìní zbarvení.

Praktický sešit s proužky po
10 kusech.
Možnost dodání na rolích
vhodných i do etiketovacích
strojù.

výr. è.

výr. è.

výr. è.

výr. è.

výr. è.

výr. è.

výr. è.

+29... +40 °C

+37... +65 °C

+71... +110 °C

+116... +154 °C

+160... +199 °C

+204... +260 °C

+249... +280 °C

0646 0004

0646 0108

0646 0916

0646 1724

0646 2532

0646 3341

0646 0005

Mìøící proužky testoterm

d x š: 50 x 18 mm, nebo 39 x 18 mm

Kontrola teploty napø. pøi skladování,
transportu, nebo pøi analýze vzniku
škod, apod. 

Objednací data/rabaty 

250 ks sleva 5% 

500 ks sleva 10% 

1000 ks sleva 15% 

2500 ks sleva 20% 

Testotherm mìøící body jsou
samolepící fólie s tepelnì aktivním
elementem, urèené pro kontrolu
pøesažení maximální teploty. 

Bìhem 1 s se nenávratnì
zmìní zbarvení. 

Praktický sešit s mìøícími
body. 

Mìøící body jsou na aršících
po 50 kusech.

Mìøící rozsah +29 ... 260°C
Obj.è. 0646.1... (mìøená hodnota)
Pøíklady:
mìøící bod na +37°C: 0646.1037
mìøící bod na +204°C: 0646.1204

Mìøící body testoterm

d x š: 15 x 14 mm

Technická data
Pøesnost od +29°C do +150°C: +-
1,5°C, nad +150°C +-1% z dané teploty
Dovolená provozní teplota odpovídá
pøíslušné teplotì bodu / proužku.
Produkty s rozsahem +29...+40°C jsou
choulostivé na zvýšení okolní teploty.
Berte to prosím v úvahu pøi
objednávání a skladování!
Doba skladování: do +65°C maximálnì
9 mìsícù; zbytek až 2 roky pøi teplotì
max. +25°C. Doporuèujeme skladování
v lednici.
Záruka 6 mìsícù.
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