
Комплект термометър Legionella /
-99.9 до 1372°C

Гаранция: 24 месеца;
Фирма производител: ETI;
Номер на продукта: 052-9008;
Каталожен номер: 860-860;

Комплект термометър Legionella / -99.9 до 1372°C

Този термометричен комплект може да се използва за
наблюдение на температурата на водата и на
повърхността на тръбите и резервоарите, които са част
от водната система. 

Неправилната температура на водата е основен рисков
фактор за растежа на бактерията легионела. Бактерията
Legionella се размножава във вода при температури
между 20 и 45 ° C, особено ако има наличие на
хранителни вещества, ръжда, утайка или водорасли.
Типичен метод за контрол е съхраняването на студена
вода под 20 ° C. Топлата вода трябва да се съхранява
над 60 ° C и да се разпределя при температура над 50 °
C.

Сондата за потапяне трябва да бъде поставена във
вода до минимална дълбочина 25 мм; повърхностната
сонда може да се използва за поемане на
температурата на тръбите и резервоарите, а сондата за
проводници може да се използва за достигане на
неудобни места или когато другите сонди не са
подходящи. Този комплект идва с проследим
сертификат за калибриране.

Всеки комплект термометър Legionella съдържа:
•	1 х 221-041 термометър Therma 1
•	1 x 123-160 сонда за проникване
•	1 x 123-030 прецизна лентова повърхностна сонда
•	1 x 133-362 PTFE  сонда
•	1 x 806-150 таймер за обратно отброяване
•	1 x 836-022 кутия от 70 мини кърпички
•	1 x 834-150 кутия за съхранение на комплекта

Обхват 0.1°C: -99.9 до 299.9°C
Обхват 1°C: 300 до 1372°C
Резолюция: 0.1°C to 299.9°C след това

1°C
Точност : ±0.4°C ±0.1%
батерия: 3 x 1.5 volt AAA
Живот на батерията: 10 000 часа
Тип на датчика: термодвойка тип К
Дисплей: 152mm LCD
Осветеност: да
Размери: 25 x 56 x 128mm
Тегло: 130 грама
Материя на корпуса ABS пластмаса с

антибактериална защита
Гаранция: две години
Измервателна скала: Целзий
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