
The Professionals’ Choice

Comark C28 ja C26 lämpömittarit 
                                      teollisuuden käyttöön

                C28 + termopari K anturit  
                C26 + termopari T anturit  

C28 ja C26 mittarit ovat helppo- 
käyttöisiä. Mittareissa on selkeät 
toimintopainikkeet ja suuri LCD 
näyttö. 
 

  C28 ja C26 ovat luotettavia ja tarkkoja 
lämpömittareita elintarvikkeiden käsit-
telyyn ja teollisuuden käyttöön. C28 
mittari varustettuna termopari K anturilla 
on tarkoitettu sovelluksiin, joissa tarvitaan 
nopea vasteaika. C26 ja termopari T –
yhdistelmää käytetään kohteissa, joissa 
korkea mittaustarkkuus on tärkeää.

 
                         Mittareissa on tukeva kotelo kumisella 
                         suojuksella ja miniatyyriliitäntä anturia 
                         varten - Comarkin anturivalikoimassa 
                         on runsaasti vaihtoehtoja.
 
                         Koteloinnin suojausluokitus on IP67. 
                         Kotelossa on myös BioCote® suojaus, 
                         ainoa antimikrobinen suojaus, jolle on 
                         myönnetty HACCP Internationalin serti-
                         fikaatti. BioCote®  tuo lisää pintasuojaa 
                         ristikontaminaatiota vastaan. 

Ominaisuudet

 • Kiinteä kellonajan näyttö:     
  Kätevä ruuanlaitto- ja valmistelu-    
  alueilla, joissa rannekellon käyttö     
  ei ole sallittua.  
• Ajastin äänihälytyksellä vähentää     
  virheiden riskiä, kun mitataan     
  ruuan lämpötiloja  
• Pitkäkestoinen paristo  
• Automaattinen virrankatkaisu-     
  toiminto säästää paristoa    
• Pito- toiminto asettaa mittaus-    
  tulokset ”pitoon”  
• Sisäänrakennettu suojus -     
  mittariin ei keräänny likaa, ei tarvita     
  erillistä suojakoteloa  
• Kotelossa IP67 pöly- ja vesitiiviys-    
  suojaus            

Edut

 • 2 vuoden takuu       
 • BioCote® antimikrobinen suojaus    
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Tekniset tiedot

Anturin tyyppi

C26 termopari T

C28 termopari K

Anturiliitäntä miniatyyriliitäntä

Mittausalue

Termopari T -200°C ... +400°C

Termopari K -200°C ... +600°C

Kalibrointi BS EN 60584 termoparit (ITS90)

Erotuskyky 0.1°, kun alle +100°. Muuten 1°

Tarkkuus, kun +23 °C

termopari T ja K 0.1% lukemasta ± 0.2°C, täysi asteikko

Näyttö 4 merkkiä, 12.5 mm LCD

Käyttölämpötila -20°C ... +50°C 

Suojausluokitus IP67 BS EN 60529 IEC 529

Pariston tyyppi 2 x IEC LR6, koko AA

Pariston kesto Max 7000 tuntia

Paino 178 g

Mitat Pit 152 mm x lev 58 mm x syv 22/27 mm

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 kom-
ponenttiviat, ja takuu on voimassa maailmanlaajuisesti. Kehitämme jatkuvasti tuottei-
tamme, 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 elintarviketeolli-
suudelle. Elintarvikkeiden HACCP-mittauksiin tarkoitetut lämpötila- ja kosteusmittarit 
ovat luotettavia, tarkkoja ja nopeita. Comarkin monipuolisesta valikoimasta löydät 
asiantuntevan henkilökuntamme avulla ratkaisut kaikkiin lämpötilan mittaustarpeisiisi! 
 
BioCoteÈ  
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.   

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

Maahantuoja:
 
Aimtec Finland Oy
Juhanilantie 3
01740 Vantaa
puh. 09 6899 9100
sales@aimtec.fi
www.aimtec.fi 




