Comark
C12 HACCP
lämpömittari
vär ikood attu

C12 HACCP lämpömittari voidaan merkitä viidellä
eri värillä. Sopii esimerkiksi pito- ja ruokapalvelujen
käyttöön, ja yleensä sellaiseen ruuan käsittelyyn,
jossa värikoodauksella voidaan vähentää ristikontaminaation riskiä.
Hyödynnä C12 lämpömittarin värivalikoima omassa HACCP
järjestelmässäsi - valitse sopiva mittarin mukana toimitetuista
väritarroista.
Puikkoanturi ja ilma-anturi kuuluvat toimitukseen.
• 5 HACCP värivaihtoehtoa
erota erityyppisten ruokatarvikkeiden mittaukset toisistaan
• Suuri LCD näyttö helppo lukea
• Automaattinen virrankatkaisu säästää paristoja
• Termistori tarkkuutta vaativiin sovelluksiin
• Puikko- ja ilma-anturi toimitetaan
mittarin mukana, heti käyttövalmiina
• Yksi painike helppo käyttää
• °C asteikko

Comark käyttää BioCote® suojausta, ainoa antimikrobinen suojaus, jolle on
myönnetty HACCP Internationalin sertifikaatti. BioCote® tuo lisää pintasuojaa
ristikontaminaatiota vastaan.

Comark on lämpötilan, kosteuden, paineen ja pH:n mittaukseen
tarkoitettujen elektronisten mittalaitteiden johtava valmistaja ja toimittaja.

Lämpötilan mittaus
Anturityyppi

Termistori

Liitäntä

3.5mm jakkiliitin

Mittausalue

-40 ... +125°C

Mitta-asteikko

°C

Näytön erotuskyky

0.1 °C

Järjestelmän tarkkuus, kun +23°C

±0.5°C, -20 ... +70°C

Näyttö

4 merkkiä, 12,5 mm LCD

Käyttölämpötila

-20 ... +50°C

Pariston tyyppi

2 X IEC LR6 koko AA

Paristojen kesto

Max 5 vuotta

Mitat

P 152mm x L 58mm x S 22/27mm

Tekniset
tiedot
TAKUU

Comark laitteilla on vähintään yhden vuoden takuu, jollei toisin ilmoiteta. Lämpötilaantureiden takuu on 6 kuukautta. Muilla antureilla ja elektrodeilla ei ole takuuta,
koska emme pysty vaikuttamaan käyttöolosuhteisiin.
Comarkin takuu kattaa valmistus- ja komponenttiviat tuotteista, jotka palautetaan
Comarkille, ja takuu on voimassa maailmanlaajuisesti. Takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden
tuotemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Laadunvalvontajärjestelmämme kattaa kaikki tuotteet ja noudattaa standardia
BS EN ISO 9001:2008 koskien elektronisten mittalaitteiden ja -varusteiden
suunnittelua, valmistusta, toimituksia, huoltoa, korjausta ja kalibrointia.

BIOCOTE®

Joihinkin Comark lämpömittareiden ja dataloggereiden kuoriin ja antureiden
kahvoihin on tehty valmistusvaiheessa BioCote:n 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.

Maahantuoja:
Aimtec Finland Oy
Sarkatie 2
01720 Vantaa
puh. 09 6899 9100
www.aimtec.fi
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