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Термометър с микропроцесор за автоматично
рекалибриране 

Микропроцесорният термометър MicroTherma 1
измерва температурата в обхвата от -270 до 1768 ° C с
разделителна способност 0,1 ° C в целия диапазон.
Всеки термометър MicroTherma 1 включва лесен за
четене потребителски 4½-цифрен двоен LCD дисплей, с
индикация за отворена верига, ниска батерия,
задържане, макс./мин. и ° C/° F.

Термометърът никога няма да се нуждае от повторно
калибриране, тъй като има вграден микропроцесор,
който позволява на инструмента непрекъснато и
автоматично да извършва самодиагностично
прекалибриране. Допълнителна функция позволява на
потребителя да настрои отчитането (± 2,5 ° C), за да
компенсира всякакви грешки на сондата, коригирайки
евентуалните неточности на термодвойката. Всеки
термометър след това ще се съхранява и показва
отместването автоматично и ще настрои инструментът
за известната грешка на сондата, което увеличава
точността на системата.

MicroTherma 1 има гъвкавост при приемането на
всякакво тип термодвойка K, J, T, R, N, S или E, типът на
сондата се избира само чрез бутона за режима. Уредът
включва както отчитане на максимално, така и на
минимално с функция за нулиране и разполага с
функция за автоматично изключване на уреда след 30
минути, ако не се работи с него. Тази функция може да
бъде деактивирана, ако не се изисква от потребителя.
Другите параметри, които могат да се избират, са:
контраст на дисплея и вътрешно отчитане на CJC
температурата.

Моделът се продава без сонда!

Обхват: -270 до 1768°C
Резолюция: 0.1 °C/°F
Точност : ±0.2°C
батерия: 2 x 1.5 volt AAA
Живот на батерията: 1000 часа
Сензор: термодвойка тип K, J, T, R, N,

S & E (по избор)
Дисплей: стандартен LCD
Тегло: 175 грама
Размери: 35 x 73 x 141mm
Материя на корпуса: ABS пластмаса
Гаранция: две години
Измервателна скала: Целзий/ Фаренхайт
Произведен в: Великобритания
Сертификат: Безплатно проследимо

удостоверение за
калибриране
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