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Infrarood Thermometer MiniTemp Food Safety 

Breed temperatuurbereik / Snelle reactie / hand-formaat / C / F schakelbaar   

De Infrarood Thermometer MiniTemp Food Safety is super eenvoudig in gebruik: 
gewoon richten, druk op de knop en lees de meting af van het grote verlichte display. 
Met deze Infrarood Thermometer kunt u gemakkelijk en snel de temperatuur meten 
zonder het meetobject aan te raken. Het apparaat is zeer eenvoudig in gebruik. 
Bijzonder voordelig is de korte meettijd (0,5 s) en het meten van het object op 
afstand. Zo is het apparaat zich ook bij moeilijk bereikbare plekken in te zetten. 
Bijvoorbeeld bij objecten onder hoogspanning. Mocht u vragen hebben over deze 
Infrarood thermometer 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 
Infrarood themometer en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, 
weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Monitoring van de productieprocessen  
- Food Processing en veiligheid (volgens HACCP)  
- Onderhoud van de koeling- en verwarmingssystemen  
- Onderhoud van elektrische installaties  
- Wegenbouw  
- Commercial Printing  
- Kunststoffen vervaardiging en verwerking  
- Bij onderhoud van de auto 
 
 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/infrarood-thermometers-kat_153077_1.htm
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Technische specificaties van de Infrarood Thermometer MiniTemp Food Safety 

Temperatuurbereik -30°C...+200°C 

Onnauwkeurigheid ± 2% van de meetwaarde of ± 2 ° C, 

afhankelijk van welke groter is (bij een 

omgevingstemperatuur van ongeveer 23 ° C) 

is, ± 1 ° C van 0 ° C ... 65 ° C 

Reproduceerbaarheid ± 2% van de meetwaarde of ± 2 ° C, 
afhankelijk van welke groter is (bij een 
omgevingstemperatuur van ongeveer 23 ° C), 
± 2% in de overige bereiken 

Schermresolutie 0,5°C 

Responstijd ca. 500 ms 

Spectrale respons 8 - 14 µm 

Bedrijfstemperatuur 0°C...+50°C 

Laser Puntlaser 

Emissiviteit 0,95 vaste  

Optische resolutie 6:1 

Voeding 9V batterij 

Behuizing Kunststof  

Afmetingen (L x B x H) 152 x 101 x 38 mm 

Gewicht 227 g  

Voorziening - Meetwaarde-instelling 
- Beeldschermverlichting 

Productkenmerken C/F schakelbaar 

Omvang van de levering bij de Infrarood Thermometer MiniTemp Food Safety 
1x Infrarood Thermometer MiniTemp Voedselveiligheid, 1x handleiding 

 


