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Digitale handthermometer PCE-ST1 

compacte, digitale, verzonken of dompel-thermometer / korte responstijd/ verwisselbare 
batterijen / robuust en schokbestendig 

De digitale handthermometer PCE-ST1 is een digitale handthermometer om metingen te verrichten 
in de voedingsmiddelenindustrie bijvoorbeeld vlees, worstsoorten, kaas, tomaten enz., want hij is 
uitgerust met een roestvrijstalen sonde van 120 mm. Deze digitale handthermometer onderscheidt 
zich door zijn gebruiksgemak, geringe afmetingen en snelle responstijd. Vandaar dat hij het meest 
wordt gebruikt in de voedingsindustrie, brouwerijen, diverse industriële laboratoria, apotheken of 
voor eenvoudige, snelle temperatuurcontrole. De thermometer wordt geleverd met beschermhoes 
voor de sensor en een batterij. Voor een algemeen overzicht van onze thermometers klik hier. Mocht 
u vragen hebben over de digitale handthermometer PCE-ST1, dan kunt u de volgende technische 
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 
00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze 
thermometer en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- Gebruiksvriendelijke digitale 

  handthermometer 

- Vaste roestvrijstalen sensor 

- Verwisselbare batterijen 

- Snelle responstijd 

- Meetbereik van -40 tot +250 °C 

- LCD-scherm-Rubber kunststof behuizing  

- Robuust en schokbestendig 

- Batterij status indicatie (bij lage spanning) 

- Type bescherming IP 65 

- Max., Min. en Hold functies 

- De levering bevat batterij en beschermhoes 

  voor de sensor 

- Voldoet niet aan de HACCP norm 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/thermometers-kat_153434_1.htm
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Technische gegevens van de digitale handthermometer PCE-ST1 

Meetbereik  -40 ... +250 °C 

Resolutie  0,1 °C 

Nauwkeurigheid  ±1,5 °C ±2 ºC 

Sensor  NTC 

Sensor punt  Roestvrij staal, Ø 3,8 mm,  
lengte = 120 mm, scherpe punt 

Reactietijd  2 seconden 

Bedrijfstemperatuur  0 ... +50 ºC 

Stockagetemperatuur  -10 ... +60 ºC 

Scherm  LCD 

Voeding  LR44 1,5 V batterij 

Werkingsduur van de batterij  ca. 5000 uur 

Afmetingen  211 x 19 x 32 mm 

Materiaal van de behuizing  ABS 

Gewicht  ca. 130 g 

Type bescherming  IP 65 

Omvang van de levering: 
1 x digitale handthermometer PCE-ST 1, 1 x beschermhoes voor de roestvrijstalen sensor, 1 x 
batterij 

 

 


