Termômetro digital PeakTech PKT-5140
Termômetro digital de 2 canais com entrada dual / grande intervalo de temperatura /
leitura em °C, °F ou Kelvin / desconexão automática / manejo com uma só mão /
Iluminação de fundo / para termoelementos tipo K
O termômetro digital de dois canais PeakTech PKT-5140 apresenta um desenho moderno e manejável
com tripla indicação de 3 ½ posições. Os símbolos de função do termômetro digital oferecem um
manejo simples e a iluminação de fundo oferece uma leitura fácil. Com o termômetro digital PeakTeach
PKT-5140 pode medir a temperatura nas unidades Celsius (C), Fahrenheit (F) e Kelvin (K), usando para
isso termoelemento tipo K. As teclas do termômetro digital permitem o manejo com uma só mão,
cômodo e ergonômico. Graças ao seu tamanho reduzido e ao seu escasso peso, o termômetro digital
permite um uso móvel, e portanto é ideal nos âmbitos da climatização, produção e armazenamento de
alimentos, na agricultura, na química e na indústria. Em seguida encontrará uma visão geral de todos os
termômetros digitais da nossa gama. Se tiver mais perguntas sobre o termômetro digital de dois canais,
consulte os seguintes dados técnicos, utilize nosso formulário de contato ou contate-nos através do +34
967 543 695 . Nossos técnicos e engenheiros assessorará-lo-ão com todo o gosto sobre o termômetro
digital de dois canais ou qualquer produto de nossos sistemas de regulação e controle, de
equipamentos de laboratório, de instrumentos de medição ou balanças da PCE Instruments.

- Tipo K com entrada dual
- Intervalo de temperatura: -200 ... +1372 °C
- Medição direta / diferencial (T1-T2)
- Dif. de temperatura para zero absoluto
em Kelvin

- Medição relativa de tempo de subida e descida
- Função Offset eletrônica
- Leitura em °C, °F ou Kelvin (K)
- Desconexão automática
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Ficha técnica
Unidades

Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)

Intervalo de medição / Precisão

-200 ... 1.372 °C / ± 0,5 % + 2 °C
-328 ... +2501 °F/ ± 0,5 % + 4 °F
+73 ... +1.645 K /± 0,5 % + 2 K

Termoelemento

Tipo K

Entrada

Dupla

Alimentação

3 x baterias 1,5 V AAA

Dimensões (largura x altura x profundidade)

60 x 160 x 30 mm

Peso

180 g

Conteúdo da encomenda
1 x Termômetro digital PeakTech PKT 5140
1 x Sensor de temperatura P TF-50
1 x Bolsa
1 x Sensor de temperatura universal P TF-55
3 x Baterias
1 x Manual de instruções
Aqui encontrará uma seleção de termômetros digitais da gama da PCE:
- Termômetro digital PCE-MT 50
(para sensor tipo K, correia com imã integrado, função Hold, tipo de proteção IP65)

- Termômetro digital PCE-T390
(registrador de dados em tempo real de 4 canais para K, J e Pt100)

- Termômetro digital PCE-T800
(8 canais, sensores tipo K, cartão de memória SD até 8 GB, LCD gráfico, software)
Aqui encontrará uma visão geral de todos os medidores oferecidos pela PCE Instruments.
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