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Термометър за хладилник ThermaGuard

ThermaGuard е термометър с висока точност за
измерване на температурата на хладилници и фризери.
Той измерва температурата в диапазона  -39.9 до 49.9
°C (външен датчик) , с резолюция 0.1 °C/°F и с точност
от ±0.4 °C. Всеки термометър се помещава във
водоустойчив ABS корпус, която включва добавката
"Biomaster", която намалява растежа на бактериите и е
идеална за наблюдение на охладени и замразени
храни.

Два модела- ThermaGuard 101 и ThermaGuard 102 
Съществуват два модела- с един и с два сензора. И
двата модела имат програмируеми звукови аларми,
които позволяват на потребителя да настрои високи и
ниски температурни граници. Когато алармата е
активна, дисплеят ще мига. Алармата може да бъде
изключена с натискане на който и да е бутон.
ThermaGuard 101 включва два температурни датчика-
дистанционна водоустойчива сонда с 1 метров PVC
проводник за наблюдение на температурата на уреда и
вътрешен сензор за стайната температура.
ThermaGuard 102 включва две отдалечени
водоустойчиви сонди, и двете с един метър PVC кабел.
Всяка дистанционна сонда може да се монтира върху
вътрешната стена на хладилника, като се използва
малката ABS пластмасова монтажна скоба. И двата
модела на ThermaGuard имат функция CalCheck 0.0 ° C
(± 0.1 ° C), която позволява на потребителя да
проверява точността на термометъра по всяко време,
като дава увереност, че измерванията са точни.

Всеки  от термометрите е снабден с пластмасова скоба
за стена, която включва вградена стойка за крачета,
кука за окачване и винтова резба за монтаж на статив,
позволяваща на потребителите да съхраняват или
позиционират устройството безопасно, надеждно и
предпазват от случайно повреждане.

Обхват вътрешен датчик: -39.9 до 49.9 °C
Обхват външна сонда: -19.9 до 49.9 °C
Резолюция: 0.1 °C/°F
Точност : ±0.4 °C
Тип на сензора: термистор
батерия: 2 x 1.5 volt AA
Живот на батерията: 25 000 часа
Дисплей: стандартен LCD
Размери: 29 x 73 x 96 mm
Тегло: 165 грама
Материя на корпуса ABS пластмаса
Гаранция: две години
Сертификат: безплатно проследим

сертификат за калибиране
Отговаря на стандарта EN 13485
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