
The Professionals’ Choice

Comark C42C elintarvikelämpömittarilla voi 
mitata lämpötilan erittäin tarkasti sekä ilmasta 
että tuotteesta.

Mittari on standardin EN13485:2002* mukainen, joten se 
soveltuu elintarvikekäyttöön ja kylmäketjun lämpötilojen 
seurantaan.

Mittarin suojausluokitus on IP65 ja siihen on saatavilla 
kattava valikoima termopari T ja termistoriantureita, 
jolloin sen lämpötilan mittausalue on laaja. Näiden 
ominaisuuksien vuoksi mittari soveltuu vaativiinkin 
prosesseihin. . 

Mittariin voidaan asettaa ylä- ja alarajahälytykset, ja 
äänihälytys aktivoituu, kun lämpötila ylittää/alittaa rajan..

C42C mittarissa on Pito –painike, joka asettaa mittarin 
näytöllä olevan lukeman “pitoon” ja lukema voidaan 
kirjata. 

MAX/MIN –painikkeella näytölle saadaan maksimi- ja 
minimilukemat mitatuista lämpötiloista. 

Ajastin –toiminto on hyödyllinen esimerkiksi linjastoissa 
työskenteleville. Kun asetettu aika on kulunut, mittari 
hälyttää noin 30 sekunnin ajan.   

Mittarissa on BioCote® suojaus. Se on ainoa 
antimikrobinen suojaus, jolle on myönnetty HACCP 
Internationalin sertifikaatti. BioCote®  tuo lisää 
pintasuojaa ristikontaminaatiota vastaan.

* Koskee vain C42C + PX37L puikko/ilma-anturi –yhdistelmää.
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UUTUUS

Pito -painike

Kestävä, vesitiivis polykarbonaattikotelointi 
BioCote® suojauksella

Mittayksikkö 
°C tai °F

Kellonaika 
näytöllä

Ajastin

Laaja mittausalue 
-200 … +400°C

12.5 mm LCD näyttö, 
4 merkkiä

On/Off

Kestävä & tiivis 
6-pinninen Lumberg-
liitin

Maksimi- ja 
minimilämpötilat

Kestävä Lumberg-
liitin

Max/Min näyttää 
maksimi- ja 

minimilämpötilat

Ajastin ja hälytykset
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Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muuttaa tietoja 
ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Esitteen 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 
Esitteen muuttaminen on sallittu ainoastaan 
Comark Instrumentsin kirjallisella suostumuksella. 

Koko anturi- ja tarvikevalikoima osoitteessa
www.comarkinstruments.net

PX37L ilma/puikkoanturi
• –40°C … +150°C
•  0.7 m suora johto 
• termistorianturi
• EN13485 mukainen

SX24L pinta-anturi
• –40°C … +70°C
• 3.0 m suora johto
• termistorianturi

Anturipyyhkeet
• PW70T - 70 pyyhkeen pakkaus
• PW200T - 200 pyyhkeen 

pakkaus

C20WB seinäteline tai tuki
• C4x ja BT4x sarjan mittareille

PT29L korkkiruuvianturi
• -100°C … +250°C
• 1.0 m kierrejohto
• termoparianturi tyyppi T

PT19L ohutkärkinen 
puikkoanturi 
• -100°C … +250°C
• 1.0 m kierrejohto
• termoparianturi tyyppi T

PX22L puikkoanturi
• –40°C … +150°C
• 0.7 m suora johto
• termistorianturi

PX22L/C puikkoanturi
• –40°C … +150°C
• 1.0 m kierrejohto
• termistorianturi

UUTUUS
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Tekniset tiedot  

Anturit  Termistori tai termopari tyyppi T
Liitäntä  Lumberg
Mittausalue      
 Termistori  -40°C … +125°C/-40°F … +257°F   
 Tyyppi T  -200°C … +400°C/-328°F … +752°F 
Mittayksiköt  °C ja °F
Näytön erotuskyky      
  0.1°  > -100°    
   < 1000°    
 1°     ≤ -100°   
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)  Max 5 000 tuntia     
Paino  
Mitat  152mm x lev 58mm x syv 22/27mm
Anturit ja tarvikkeet, katso www.comarkinstruments.net

Aimtec Finland Oy
Juhanilantie 3
01740 Vantaa
puh. 09 6899 9100
sales@aimtec.fi  
www.aimtec.fi 
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Tämä takuu on ostajan ainoa ja yksinomainen keino 
korvaukseen ja korvaa kaikki suorat ja epäsuorat 
takuut mukaan lukien takuut soveltuvuudesta 
tiettyyn tarkoitukseen, kuitenkaan näihin takuisiin 
rajoittumatta. Comark ei ole korvausvelvollinen 
erityis- tai oheisvahingoista, epäsuorista tai 
välillisistä vahingoista tai menetyksistä, mukaan 
lukien tietojen menetys, perustuivatpa ne 
takuurikkomukseen, sopimukseen, rikkomukseen, 
riippuvuussuhteeseen tai mihin tahansa teoriaan. 
Jotkut maat ja osavaltiot eivät salli epäsuoran 
takuuajan rajoittamista tai oheis- tai välillisten 
vahinkojen rajoittamista tai poissulkemista, joten 
tämän takuun rajoitukset ja poissulkemiset eivät 
välttämättä koske kaikkia ostajia.    

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 tuotetakuu koskee materiaalivikoja ja 
valmistusta normaalissa käytössä. Takuuaika on 
yksi (1) vuosi, jollei toisin ilmoiteta, ja takuuaika alkaa 
tuotteen toimituspäivästä. Lämpötila-antureiden 
takuu on kuusi (6) kuukautta.  
Takuu myönnetään ainoastaan alkuperäiselle 
ostajalle tai valtuutetun Comark jälleenmyyjän 
loppuasiakkaalle. Takuu ei kata vikoja, 
jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, 
väärinkäyttämisestä, tahattomasta vahingosta, 
huolimattomuudesta, tuotteen muuntamisesta, 
muun kuin Comarkin valtuuttaman huollon tekemistä 
korjaus- ja huoltotöistä, tuotteen käsittelystä 
tai varastoinnista sekä tuotteen käyttämisestä 
muuhun tarkoitukseen kuin Comarkin tuotteeseen 
liittyvissä dokumenteissa ohjeistetaan. Paristot eivät 
myöskään kuulu takuuseen. 
Astianpesukonekäyttöön soveltuvien mallien 
takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että 
tuotetta on käytetty yrityskäyttöön tarkoitetuissa 
astianpesukoneissa. Comark tuotteita ei saa 
käyttää tai pestä kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa 
astianpesukoneissa.
Takuu toteutetaan, Comarkin valinnan mukaan, 
hyvittämällä tuotteen ostohinta, korjaamalla tuote 
veloituksetta tai vaihtamalla takuuaikana palautettu 
viallinen tuote uuteen. Tuotteet pitää palauttaa 
Comarkille tai valtuutetulle Comark huoltoliikkeelle.  
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