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 TEPLOTA

 GF 1T-T3-B-BNC  
 ruční ponorný snímač se silikonovou rukojetí 
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-T3-AA-BNC  
  ruční ponorný snímač se silikonovou rukojetí   
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA

ponorná jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť -50 ... +250 °C, 1 m dlouhý 
silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť 
IP 67, konektor BNC

rychlost odezvy T90: voda 0,4 m/s <2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:
GF 1T-T3-B-LE  

 ruční ponorný snímač teploty Pt1000 tř. B, volné konce vodičů

GF 1T-T3-AA-LE  

ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů

GTF 2000-BNC    
 snímač pro vzduch a jako příložný na trubky
-50 ... +200 °C, Pt1000 tř. B

jímka z oceli V4A Ø 5 mm, 1 m dlouhý fl exibilní silikonový kabel, konektor BNC 
jiná délka kabelu (standard 1 m) za příplatek 

rychlost odezvy T90: voda 0,4 m/s <10 s, vzduch 2 m/s ~ 60 s

Varianta:
GTF 2000-WD 

vodotěsné provedení, konstrukce jímky jako předchozí snímač, ale PVC kabel je 
s jímkou vodotěsně spojen, maximální teplota 105 °C!

VÝHODY:

  lehká rukojeť s optimální ergonomií         
a fl exibilním kabelem

  vodotěsnost: lze zcela bezpečně 
kompletně ponořit do kapaliny

 krátkodobá teplotní odolnost  
     do 250 °C

GES 175-BNC  
 zapichovací snímač pro měkká plastická média 
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, rukojeť z umělé hmo-
ty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T90: voda 0,4 m/s <2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

GLF 175-BNC  
 snímač pro čistý vzduch a plyny 
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

jímka z V4A ukončená ochranou s otvory, kde je umístěn miniaturní senzor 
Pt1000, který zajišťuje rychlou odezvu, rukojeť z umělé hmoty, spirálová
ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC
Poznámka:   pro měření znečištěných médií použijte GTF 175

rychlost odezvy T90: vzduch 2 m / s ~ 15 s

GOF 175-BNC    
 povrchový snímač pro pevné povrchy 
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

čelní senzor Pt1000 ve formě keramické plošky 2 x 2,3 mm, jímka z V4A s čelní 
ploškou 3 x 3 mm, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu,
1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T90: ~ 15 s

GOF 175 Mini-BNC  
 povrchový snímač pro pevné povrchy 
-70 ... +120 °C, Pt1000 tř. B

čelní senzor Pt1000 ve formě keramické plošky 2 x 2,3 mm, jímka z V4A
Ø 2,2 mm, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T90: ~ 15 s

GGF 175-BNC   
snímač pro zmražené zboží
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

snímač se závitem pro snadné zavrtání bez předvrtávání, jímka z V4A, Ø 6 mm 
se šroubovicí a ostrou špičkou, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T90: ~ 15 s


