Eenvoudig af te lezen temperatuur
en luchtvochtigheids recorder.

• Deze recorder voor temperatuur/luchtvochtigheid werkt op batterijen en
heeft ingebouwde sensoren.

• De registratie kan snel worden gestart door een ronde diagramkaart te
plaatsen en de inktpennen te monteren.

• De toepassingen variëren van industrieel tot persoonlijk gebruik.
Registratieperiode kan worden
geselecteerd uit 1/8/32 dagen

De temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren zijn ingebouwd

Ronde Kaart Recorder

SBR-HT50

Wandmontage en
desktop installatie type

Werkt op batterijen

Voorbeeld
Registratie buitentemperatuur en luchtvochtigheid
Rood : Temperatuur
Blauw: Luchtvochtigheid

Registratie van temperatuur en luchtvochtigheid
in een voedingsmiddelen verwerkende fabriek,
broeikas, magazijn, kantoor en thuis.
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Monitoren van temperatuur en luchtvochtigheid
in een voedingsmiddelenfabriek

Monitoren van temperatuur en luchtvochtigheid
in een broeikas

Monitoren van airconditioning in een kantoor

R

Specificaties

Afmetingen

Montage
Aantal pennen

Wandmontage of desktop
2 (Rood: Temperatuur, Blauw: Luchtvochtigheid)
Registratiepapier Rond, Grootte: 165mm.
Registratieperiode 1 dag, 8 dagen, 32 dagen per rotatie (selecteerbaar)
Sensoren

Ingebouwd (Temperatuur: bimetaal, Luchtvochtigheid: nylonfilm)

Meetbereik

-10 tot 40°C (minimale schaal: 1 graad)
Relatieve Luchtvochtigheid: 0 tot 100% (min. schaal: 2%)

Registratie
nauwkeurigheid

Temperatuur: +/-2°C
Relatieve Luchtvochtigheid:+/-5%
De nauwkeurigheid van de relatieve luchtvochtigheid
is niet gegarandeerd wanneer de luchtvochtigheid
buiten het bereik van 30 tot 90% RH. ligt.

Voeding

Droge batterijen (AA/LR6), 2 stuks. Levensduur van
de batterijen: ongeveer 1 jaar (afhankelijk van het
batterijtype en de gebruiksomgeving)

Gewicht

Ongeveer 650g

Model Code

Optionele Accessoire

Model Code

Desktop kit

Type: SH101/R

Standaard accessoires
Rond Diagrampapier, 10 stuks elk voor 1 dag,
8 dagen, en 32 dagen:
Inktpennen: 1 voor temperatuur en 1 voor luchtvochtigheid
Droge batterijen (AA/LR6: 2 stuks)
Montageschroef: 1 stuk
Installatie voorbeeld

Verbruiksgoederen
Diagrampapier

Temperatuurbereik: -10/40°C, Luchtvochtigheidsbereik: 0/100% RH, 30 stuks

Specificaties

Type

Voor registratie van één dag:
Voor registratie van 8 dagen:
Voor registratie van 32 dagen
(één maand):

Inktpennen
Rood en Blauw (1 van ieder)

Voor registratie van 16 dagen
Voor registratie van 8 dagen

1A10JH/R
(bevat van beide inktpennen 1 stuks
en 30 stukjes diagrampapier)

Diagrampapier

Type

Specificaties
Voor registratie van één dag:
Voor registratie van 8 dagen:
Voor registratie van 32 dagen
(één maand) :

Warning

1A11AY/R
1A11CB/R
1A11DF/R
Type

Specificaties

Safety

Diagrampapier
Voor registratie van 32 dagen (één maand):

CP101-D/R
CP101-W/R
CP101-M/R

Inktpenen

• Voor een optimale en veilige werking van deze instrumenten dient u de bijbehorende
instrumentspecifieke handleidingen te lezen.
• Deze producten zijn ontwikkeld voor gebruik in industriële machines en processen,
test- en meetapparatuur.
• Indien de mogelijkheid bestaat dat door het falen van een product of een andere
onvolkomenheid een ongeluk of brand wordt veroorzaakt, dient u een onafhankelijk
werkend beveiligingsinstrument te installeren.

Voorzichtig bij exporthandel
Alle transacties moeten voldoen aan wetten, voorschriften en verdragen.

Let op voor imitatie producten
Er zijn veel imitatie producten op de markt die onze producten imiteren. Pas op dat u
geen imitatie producten koopt. Wij kunnen imitatieproducten niet garanderen en
evenmin de verantwoordelijkheid dragen voor enige schade en/of eender welk soort
ongeval, veroorzaakt door gebruik van imitatie producten.
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