6“ kotoučkový termograf / vlhkoměr

Výběrem z 5 funkcí ve 2 typech zapisovačů můžete provádět
graﬁcký záznam přesně podle vašich potřeb
Velikost záznamového kotoučku 153 mm (6“)
Sledování teploty od –17 °C do +85 °C a relativní vlhkosti
od 0 % do 95 %
Volitelné možnosti: alarmy, relé a čidlo pro dálkové snímání
Délka kabelu externího čidla 30 m
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ZÁZNAMOVÉ KOTOUČKY
Rozsah teplot
0 °C až 50 °C
0 °C až +85 °C

24 hodinový graf
C664
C658

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis
Kalibrace – ve 3 bodech
Kalibrace – v 1 bodu
Pera (3 červená / 3 modrá)
3 m prodlužovací kabel k sondě (TH607)
15 m prodlužovací kabel k sondě (TH607)
30 m prodlužovací kabel k sondě (TH607)
Prodloužená 2 letá záruka
Kalibrační souprava (33 % a 75 % vlhkosti) (TH607)
Prachový ﬁltr sondy (TH607)

7 denní graf
C663
C657

objednací číslo
N300
N100
P246
A880
A881
A882
E200
A834
A867
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TH602 rozsahy: 0 °C až +50 °C (volitelné uživatelem)
TH603 rozsahy: 0 °C až +50 °C, 0 °C až 85 °C (volitelné uživatelem)
Doby záznamu: 24 hodin nebo 7 dnů (volitelné uživatelem)
Přesnost měření teploty (pouze graﬁcký záznam) ±1 °C
Přesnost měření vlhkosti ±2 %
Zvuková návěst (alarm) – minimální a maximální hodnoty nastavitelné uživatelem (TH607)
Kontakty relé: 24 V/ 5A SPST, spínací (v klidu rozepnuté, spínané při alarmující situaci)
Provozní rozsah: 0 až 95% relativní vlhkost (nekondenzující), 0 °C až +50 °C
Provozní rozsah sondy TH607: -17 °C až +85 °C, 0 až 95% rel. vlhkosti nekondenzující
TH606/607: 240 V~ 50/60 Hz adaptér pro evropský standard w/ záložní baterie
Rozměry: 19,3 × 19,3 × 8,4 cm
Příslušenství v ceně: napájecí adaptér, pera, baterie, balíček záznamových kotoučků pro začátek (C657)
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