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Kalibriergegenstand  / Calibration item Dieser Werkskalibrierschein 

dokumentiert die Rückführung auf 
nationale Normale zur Darstellung 
der Einheiten in Übereinstimmung 
mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Am Kalibriergegenstand (KG) ist 
eine Klebemarke angebracht, die 
mit der Kalibriernummer dieses 
Werkskalibrierscheines sowie dem 
Kalibriermonat und Jahr  
versehen wurde.  
Für die Einhaltung einer 
angemessenen Frist zur 
Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich.     
                                        

 
 
 
 

GMH 3710  
GTF 101, DIN Kl. B, 
Sonderanfertigung / Special design 
 

Seriennummer / Serial number  
 
 

32405175 
 

 

Hersteller / Manufacturer 
 GHM GROUP - Greisinger  

GHM Messtechnik GmbH 
Hans-Sachs-Straße 26 
93128 Regenstauf 

 
Auftraggeber / Costumer This calibration certificate documents 

the traceability to national standards, 
which realize the units of 
measurements according to the 
International Systems of units (SI). 
The calibration label fixed to the 
calibration item contains number, 
month and year of the calibration. 
The client is responsible for an 
appropriate calibration interval. 

 
 

 
 
 
 

Auftragsnummer / Order number 
 12.05.2017 

 
Datum der Kalibrierung / Date of calibration 
 22.06.2017 

 
Anzahl der Seiten / Number of pages 
 3 

 
Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.  
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
     
 
Datum Leiter des Kalibrierlabors Sachbearbeiter 
Date Head of calibration laboratory Person responsible 
   
   
   
22. Juni 2017 Stephan Heine Alexandra König-Gerbersdorf 
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KALIBROVANÉ MĚŘICÍ SOUPRAVY PT100

Všeobecně:

Celková chyba měření je mimo jiné tvořena součtem chyby měření přístroje a snímače. Pro 
minimalizaci této chyby Vám nabízíme níže uvedené navzájem optimalizované a kalibrova-
né měřicí systémy. Tyto měřicí systémy mají významné uplatnění v systémech řízení jakosti 
v rámci certifi kace ISO 9000 ff , jako referenční přístroje ve výrobě, technické údržbě, servisu 
atd. Optimalizace níže uvedených sestav obnáší zjištění charakteristiky jednotlivého sníma-
če teploty a její následné uložení do paměti přístroje (GMH 3750) nebo pomocí nastavení 
nulového bodu a strmosti (GMH 3710).

GMH 3750 / SET1  
obj. č.  602690 
měřicí souprava včetně kalibračního protokolu ISO a transportního kufru

Technické údaje:

Optimalizovaný 

měřicí rozsah: 

-20 ... +70 °C

Snímač teploty: GTF 401 DIN tř. AA, Pt100, 4-vodič

Přesnost soupravy: lepší než 0,07 °C (v optimalizovaném rozsahu)

Kalibrační body: -20 °C / 0 °C / +70 °C

GMH 3750 / SET2  
obj. č.  602691 
měřicí souprava včetně kalibračního protokolu ISO a transportního kufru

Technické údaje:

Optimalizovaný 

měřicí rozsah: 

0 ... +250 °C

Snímač teploty: GTF 401 DIN tř. AA, Pt100, 4-vodič

Přesnost soupravy: lepší než 0,3 °C (v optimalizovaném rozsahu)

Kalibrační body: 0 °C / 100 °C / 250 °C

GMH 3710 / SET1  
obj. č.  602687 
měřicí souprava včetně kalibračního protokolu ISO a transportního kufru

Technické údaje:

Optimalizovaný 

měřicí rozsah:  
-20 ... +70 °C

Snímač teploty: GTF 401 DIN tř. AA, Pt100, 4-vodič

Přesnost soupravy: lepší než 0,1 °C (v optimalizovaném rozsahu)

Kalibrační body: -20 °C / 0 °C / +70 °C

GMH 3710 / DKD1  
obj. č.  602689 
měřicí souprava včetně kalibračního protokolu DAkkS dle ČSN 17025

Technické údaje:

Optimalizovaný 

měřicí rozsah: 

-20 ... +70 °C

Snímač teploty: GTF 401 DIN tř. AA, Pt100, 4-vodič

Přesnost soupravy: lepší než 0,1 °C (v optimalizovaném rozsahu)

Kalibrační body: -20 °C / 0 °C / +70 °C

Rozsah dodávky:

měřicí přístroj GMH 3750 nebo GMH 3710, snímač teploty GTF 401 DIN tř. AA, 
transportní kufr GKK 3500 a kalibrační protokol se 3 kalibračními body

PŘESNÝ PROSTOROVÝ TEPLOMĚR

 GTH 200 air  
obj. č.  600251 
 přesný prostorový teploměr

Všeobecně:

Pomocí volně umístěného, ale zároveň chráněného teplotního senzoru, přístroj umožňuje 
velice rychlé a přesné měření teploty vzduchu ±0,2 °C (při 20 °C). 
Přístroj je koncipován tak, aby umožnil jeho jednoduchou a praktickou obsluhu pouze 
jednou rukou.

Použití:

Prostorový teploměr GTH 200 air je určen pro rychlé a přesné měření teploty
• v kalibračních prostorách
• ve výrobních prostorách a servrovnách
• v obytných a pracovních místnostech
• v laboratořích atd.

Technické údaje:

Měřicí rozsah: -25,0 ... +70,0 °C 

Rozlišení: 0,1 °C

Přesnost: (±1 číslice) (při jmenovité teplotě) ±0,5 % z MH ± 0,1 °C

Měřicí senzor: Pt1000, DIN třída AA

Reakční doba: T90 = ~ 5 s

Displej: 4½-místný, 11 mm vysoký LCD

Jmenovitá teplota: 25 °C

Provozní teplota: -20 ... +70 °C

Relativní vlhkost: 0 ... 95 % RV (nekondenzující)

Skladovací teplota: -25 ... +70 °C

Napájení: baterie 9 V

Odběr proudu: max. 0,1 mA

Životnost baterie: ~ 6000 provozních hodin s alkalickou baterií

Pouzdro: z nárazuvzdorného plastu ABS

Rozměry: ~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h);
celková výška přístroje se senzorovou hlavicí (délka 35 mm, 
Ø 14 mm) činí 141 mm

Hmotnost: ~ 135 g včetně baterie

Rozsah dodávky: přístroj, návod k obsluze, baterie

KOMFORTNÍ OBSLUHA 

JEDNOU RUKOU

RYCHLÉ MĚŘENÍ 

PROSTOROVÉ TEPLOTY


