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Vysoce pøesný teplomìr do EX prostøedí

EX

výbìr sond

HOLD

-50...+400 °C

°C
Dobøe èitelný velký displej

Kontrola teploty ve výbušném prostøedí

Maximální spolehnutí na namìøené hodnoty
díky možné kalibraci ISO i v akreditované
laboratoøi

Teplomìr Ex-Pt 720 pro ryché a
pøesné mìøení teploty ve výbušném
prostøedí až do zóny 0.

Díky velkému mìøicímu rozsahu a
pøesné ètyøvodièové technice je
teplomìr Ex-Pt 720 ideální pøístroj pro
kontrolní mìøení.

Velice vysoká pøesnost

Výbìr sond

Obj.è.

Ex-Pt 720, teplomìr vè. baterie

0560 7236 

Ex-Pt 720

TÜV 01 ATEX 1757 X

Mìøicí rozsdahPopis Vyobrazení Pøesnost t99 Kabel Obj.è.

Sondy

-50... +400 °C tøída A 12 s pøímý 0628 1232
Robustní, vodotìsná vpichová sonda pro
zóny 1 a 2

110 mm 30 mm

D 3,2 mmD 4 mm

-50... +400 °C tøída A 10 s pøímý 0628 2232125 mm 15 mm

D 3 mm
D 4 mm

-50... +400 °C tøída B 40 s pøímý 0628 1932Robustní, vodotìsná povrchová sonda pro
zóny 1 a 2, s rozšíøenou mìøicí špièkou,
pro rovinné povrchy

110 mm

D 9 mm
D 4 mm

Obj.è.Pøíslušenství
0516 0133Kožené pouzdro na pøístroj a sondu se stojánkem na stùl a

upevòovacím klipsem
0516 0182Uchranné pouzdro pro pøístroj a sondu

nelze použít ve výbušném prostøedí
0516 0184Transportní kufr (plast) pro mìøicí pøístroj a pøíslušenství

nelze použít ve výbušném prostøedí
0001 0100ISO kalibrace teploty

ve tøech bodech

Technická data
Prov. teplota -10... +50 °C

Sklad. teplota -20... +70 °C

Baterie 9 V, IEC 6LR61

Životnost baterie 100 h

Záruka

Pøepínání °C/°F

Pouzdro pøístroje: ABS, potahované

2 roky

Pøesnost
±1 digit

±0,2% z nam.h. (+200... +400 °C)
±0,2 °C (-50... +199,9 °C)

Rozlišení 0,1 °C (-50... +199,9 °C)
1 °C (+200... +400 °C) 190x57x42 mm

200 g

Pt100

Rozmìry

Hmotnost

Senzor

Mìøicí rozsah -50... +400 °C

Robustní vpichovací/ponorná sonda 
(IP 65), pro zóny 0, 1 a 2, z ušlechtilé
oceli, kabel do +80 °C, konektor IP 54
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