
The Professionals’ Choice

Standardin EN13485:2002* mukainen
Mm. kylmäketjun lämpötilojen seurantaan

Comark  C22C
Ammattilaisen elintarvikelämpömittari 

Ominaisuudet  
•    Ajastin
•    Kellonajan näyttö
•    Mittaustuloksen asettaminen pitoon

Edut 
•    Kellonajan  näyttö: Kätevä ruuan  
      laitto- ja valmistelualueilla, joissa  
      rannekellon käyttö ei ole sallittua
•    Sisäänrakennettu suojus: Mittariin ei    
      keräänny likaa, ei tarvita erillistä suo-      
   jakoteloa 
•    Kahden vuoden takuu
•    Biocote® antimikrobinen suojaus 

Comark C22 
elintarvikelämpömittarilla 
voi mitata lämpötilan erittäin 
tarkasti sekä ilmasta että 
tuotteesta.  

Mittarin suojausluokka on IP65, joten 
se soveltuu vaativaan käyttöön. C22 
on suunniteltu ammattikäyttöön 
elintarviketeollisuudessa, mm. 
laaduntarkkailuun ja HACCP-järjestelmiin.

Mittarissa on BioCote® suojaus. Se on 
ainoa antimikrobinen suojaus, jolle  
on myönnetty HACCP Internationalin 
sertifikaatti. BioCote®  tuo lisää 
pintasuojaa ristikontaminaatiota 
vastaan.
* Koskee vain C22 + PX37L puikko/
ilma-anturi –yhdistelmää.
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Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen tavaramerkit 
ovat omistajiensa omaisuutta. Esitteen tietojen 
muuttaminen on sallittu ainoastaan Comark 
Instrumentsin kirjallisella suostumuksella.  

Comark C22C
Ammattilaisen elintarvikelämpömittari 

Tekniset tiedot  

Anturit  Termistori tai termopari tyyppi T
Liitäntä  Lumberg
Mittausalue      
Termistori  -50°C ... +150°C/-58°F ... +302°F   
Tyyppi T  200°C ... +400°C/-328°F to ... +752°F  

Mittayksiköt  °C ja°F
Näytön erotuskyky      
   > -100°  0.1°    
   < -100°  1°
Mittarin tarkkuus, kun        
   +23°C/+73°F, koko mittausalue  0.1% lukemasta, ±0.2°C/±0.4°F
Järjestelmän tarkkuus, kun  +23°C/+73°F,  0°C ... +70°C/+32°F ... +158°F    
 Termistori  <±0.3°C/0.6°F    
 Tyyppi T*  ±0.5°C/0.9°F   
*Tyypillinen tarkkuus Comark anturilla     
Näyttö  4 merkkiä, 12.5 mm LCD 
Käyttöympäristön lämpötila  -20°C ... +50°C/-4°F ... +122°F
Ajastimen aika-asetus  1 sekunti …  24 tuntia
Pariston tyyppi  2 X IEC LR6 koko AA

Pariston kesto (jatkuva)           
   Termopariantureilla  Max 7000 tuntia    
   Termistoriantureilla  Max 14000 tuntia

Paino  128g
Mitat  152mm x lev 58mm x syv 22/27mm
Anturit ja tarvikkeet, katso www.comarkinstruments.com

Elintarvikkeiden HACCP-mittauksiin 
tarkoitetut lämpötila- ja kosteusmittarit 
ovat luotettavia, tarkkoja ja nopeita. 
Comarkin monipuolisesta valikoimasta 
löydät asiantuntevan henkilökuntamme 
avulla ratkaisut kaikkiin lämpötilan 
mittaustarpeisiisi!
 

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.

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.

Comark Instruments haluaa tarjoata 
laadukkaita ja edullisia tuotteita 
elintarviketeollisuudelle. 
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