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BLUETOOTH POCKETHERM
VESITIIVIS lämpömittari

taittuvalla anturilla

BT125 Bluetooth Pocketherm - nopea, tarkka, vesitiivis

BT125 lämpömittari siirtää lämpötilatiedot Bluetoothin välityksellä 

puhelimeen tai tablettiin (Android tai iOS). Tiedot tallennetaan 

Comark Kitchen Checks –sovellukseen.

Comark Kitchen Checks -sovelluksella hallinnoidaan kaikkia 

HACCP lämpötilamittauksia. Tiedonkeruu on automatisoitu, 

eikä käsinkirjoitettuja  tarkistuslistoja tarvita. Sovelluksessa 

olevat tarkistuslistat varmistavat, että oikeita menettelytapoja 

noudatetaan.

Comark Kitchen Checks –sovelluksesta tiedot välitetään Comark 

pilvipalveluun, johon tallennettuja tietoja voidaan tarkastella 

Comark Kitchen Checks Dashboard -hallintapaneelilla. Paneelista voi 

tarkistaa, että kriittiset hallintapisteet on huomioitu, ja arvioida 

hyväksytystä tasosta poikkeavien tulosten vaikutusta.

Paneelista toimenpiteitä voi seurata reaaliajassa, joten oikaisut 

voidaan tehdä välittömästi.

BT125 Bluetooth Pocketherm on mahdollista integroida osaksi 

yrityksen HACCP –ohjelmistoja Comark API:n avulla.

BT125 mittari on suunniteltu käytettäväksi keittiöissä 

ja elintarviketeollisuudessa esimerkiksi valmistelussa, 

valmistuksessa ja jäähdytyksessä.  Mittarin anturi on 

ruostumatonta terästä  ja siinä on Ø 1,5 mm kärki nopeaan 

mittaukseen. Taittuvan anturin voi laittaa sopivaan kulmaan 

mittaustavasta riippuen. 

Ominaisuudet   

• Ergonominen, taittuva anturi

• Mittausalue: -40 °C … +125 °C

• Näytön erotuskyky: 0,1 °

• Tarkkuus: ± 0,5°C

• Automaattinen virrankatkaisu –toiminto

• Paristojen kesto jopa 1000 tuntia

• BioCote® antimikrobinen suojaus

• Vesitiivis IP65

Säästä aikaa - ei enää paperitöitä! 

Reaaliaikainen seuranta Comark pilvipalvelussa!
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Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen tavaramerkit 
ovat omistajiensa omaisuutta. Esitteen tietojen 
muuttaminen on sallittu ainoastaan Comark 
Instrumentsin kirjallisella suostumuksella.  

BT125 – tekniset tiedot 

Anturin tyyppi  Termistori

Mittausalue   -40 °C…+125 °C

Asteikko  °C  

Näytön erotuskyky  0,1°

Järjestelmän tarkkuus, kun -20°C…+30°  0.5°C, -20°C…+70°C / ±1°C koko mittausalue

Vasteaika (T99)  5  sekuntia

Käyttöympäristö      

 Käyttölämpötila  -20°C…+50°C    

 Varastointilämpötila  -30°C…+70°C    

 Käyttökosteus  10…90% ei-kondensoiva

Paristo  2 kpl AA alkaliparistoa (ANSI 15A IEC LR6)

Paristojen kesto  max 1000 tuntia

Suojausluokka  IP65

Sertifiointi  Sis. tunnuksen FCC ID:P14BLGOO

Automaattinen virrankatkaisu  10 min kuluttua

Bluetooth-versio  Bluetooth Ver 4.0 Low Energy (BLE)

Bluetooth, kantama  10 m (tyypillinen)

Takuu 

Comark laitteilla on vähintään yhden vuoden takuu, jollei toisin ilmoiteta. Lämpötila-
antureiden takuu on 6 kuukautta. Muilla antureilla ei ole takuuta, koska emme pysty 
vaikuttamaan käyttöolosuhteisiin. Comarkin takuu kattaa tuotteiden valmistus- ja 
komponenttiviat, ja takuu on voimassa maailmanlaajuisesti. Kehitämme jatkuvasti 
tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 
Comarkilla on akkreditoitu UKAS (United Kingdom Accreditation Service) laboratorio 
lämpötila- ja kosteuskalibrointeja ja huoltoja varten.
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BioCote® 

Joihinkin Comark lämpömittareiden ja dataloggereiden kuoriin ja antureiden 
kahvoihin on tehty valmistusvaiheessa BioCote hopeaionikäsittely. Antimikrobinen 
käsittely estää bakteerikasvua sekä vähentää ristikontaminaation riskiä ja 
tartuntaa ympäristössä. BioCote®:n edut elintarviketeollisuudessa on virallisesti 
tunnustettu HACCP Internationalin myöntämällä sertifikaatilla. HACCP International 
myöntää sertifikaatteja toimijoille, joiden tuotteissa on erinomaisesti huomioitu 
elintarviketurvallisuus, ja joiden tuotteet on erityisesti suunniteltu, tai joita yleisesti 
käytetään, elintarviketeollisuudessa. BioCote® on ainoa antimikrobinen ratkaisu, jolla 
on HACCP Internationalin sertifikaatti.


