Digitale koelkastthermometer
TMX 3x0 / 4x0

Om de temperatuur van monsters in laboratoria en
microbiologische onderzoeksfaciliteiten te bewaken,
is een thermometer met minimale en maximale
waardeweergave vereist. Bovendien moeten alle
koelkasten, farmaceutische producten en vaccins,
chemicaliën, kassen, bloedbanken, levensmiddelen
en dranken worden gecontroleerd en moeten
opslagfaciliteiten worden bewaakt. De minimumen maximumwaarden moeten dagelijks worden
geregistreerd en handmatig worden gedocumenteerd.
Om het proces te vereenvoudigen en voor een
eenvoudige controle bij dagelijks gebruik in het
toepassingsgebied, toont de thermometer tegelijkertijd
de huidige meetwaarde en de min./max. De medewerker
ziet alle informatie in één oogopslag en kan zo nodig
direct ingrijpen. Als een grenswaarde wordt overschreden,
klinkt in aanvulling op het meetwaardedisplay een alarm
dat waarschuwt voor een actueel probleem bij het
handhaven van de koudeketen. Dan is snelle actie nodig
om grote schade te voorkomen!
Voordelen
• Bewaking van 2 temperatuurzones
• Gebruiksvriendelijk
• Betrouwbare controle
• Akoestisch alarm
• Optisch alarm

Meetbereik: Interne sensor

-20 °C t/m +50 °C

Meetbereik: Externe sonde

-50 °C t/m +70 °C

Resolutie

0,1 °C

Nauwkeurigheid

± 0,5 °C bij -20 °C t/m +40 °C
± 1,0 °C bij resterend meetbereik

Kabellengte

3m

Behuizingsmateriaal

ABS

Afmetingen

100 x 110 x 23 mm

Beschermingsklasse

IP 20

Batterij

1 st. AAA (alkaline)

Certificaat fabrieksijking

-20 °C, 0 °C en +60 °C

Model

Omschrijving

Onderdeelnr.

TMX 310

1 interne sensor / 1 externe sonde in
glycolflesje

1340-2550

TMX 320

1 interne sensor / 1 externe sonde met 4 x
20 mm metalen capsule

1340-2551

TMX 410

2 externe sondes in glycolflesjes

1340-2552

TMX 420

2 externe sondes met 4 x 20 mm metalen
capsules

1340-2553
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