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Termometer

Småutstyr

Comark C22
Comark C22 er et termometer som er ideelt til kontroll og måling i henhold til IK-Mat
reglene. Måler med termoelementføler type T og termistorføler. Termometeret har Lumbergkontakt for sikker følertilkobling, klokke, nedtellingsur med alarm, holdefunksjon for
å låse avlesning, sterkt instrumenthus med innebygget gummibeskyttelse og Biocote
antimikrobiologisk beskyttelse. C22 er støv og vanntett i henhold til IP67 standarden
og har meget lang batterilevetid på opp til 14000 timer. Leveres normalt i koffert med
alt utstyr som trengs for IK-Mat målinger. Ekstra følere for overflater, innstikk, lufttemperatur osv. kan også leveres.

Comark
C22

Comark C816FS

Comark C816FS		
Comark C816FS er et prisgunstig infrarødt termometer spesialtilpasset bruk i
næringsmiddel-industrien. I tillegg til å utføre raske infrarøde temperatur kontroller vil
røde og grønne LED lysdioder indikere om en befinner seg i innenfor eller utenfor sikker
sone for matvarer. Instrumentet er forseglet ihht. IP54, har display med bakgrunnslys,
fryser vist avlesning i 7 sekunder før det slås av og leveres med bærestropp. Måleområdet er fra -30 til +200 ˚C og avstand til målebildestørrelse er 2,5:1.

Kikkoman Lumistester PD-10		
Kikkoman Lumistester PD-10 med Lumipac W svabere er designet for å kunne utføre hygienekontroll raskt og enkelt til en gunstig pris. Målingen av ATP og AMP tar 10 sekunder
og vil vise innholdet av organiske komponenter i om- råder som er svabret. Kikkoman Lumistester PD-10 med Lumipac W svabere har et patentert system som gjør at AMP måles
i tillegg til ATP. Dette fører til at dette systemet er betydelig mer sensitivt og nøyaktig
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Temperaturknappen som måler temperatur i frysere, kjølerom, hus, lagerlokaler og under mattransport. ElcoLog er et perfekt system for å måle temperatur. Systemet består
av knapper, lesere og programvare.
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ElcoLog är ett perfekt system för att logga temperatur. Systemet består av knappar (loggrar), läsare och
mjukvara.

eratur. Systemet består av knappar (loggrar), läsare och

Mjukvara
TempknappLäsare
Varje Tempknapp gör individuella mätningar. Loggrarna är utbytbara mellan ElcoLog 2.0 och ElcoLog 1.X,
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Elcologläsaren är ansluten till datorns USB- eller serieport och överför data från tempknappen till datorn
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