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Levensmiddelensensor WTR 270 

Robuuste insteeksonde / RVS- of PTFE-grip / Tot max. 280 °C 
Verschillende sensorlengtes / Vervult beschermingswijze IP 69K 

De levensmiddelensensor WTR 270 kenmerkt zich door zijn robuuste bouwwijze van RVS of PTFE. 
De sensor is in verschillende lengtes beschikbaar. Op deze manier is de WTR 270 een uitstekend 
hulpmiddel. Door de scherpe punt zijn de controle-instrumenten ook in staat om diepgevroren 
stoffen te doorboren en de precieze kerntemperatuur te bepalen. In de heavy-duty uitvoering met 
RVS greep en knikveer kan de WTR 270 temperaturen van -50 °C tot 280 °C precies bepalen. Dit 
is vooral tijdens een bakproces voordelig. De voeding van de sensor kan via silicone of PFTE snoer 
gerealiseerd worden. De PT100 sensor is d.m.v. een 3-snoerenuitvoering aangesloten. Mocht u 
vragen hebben over de Levensmiddelensensor WTR 270, 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 
levensmiddelensensor en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechnieken regeltechniek. 

 

- Verschillende sensorlengtes  

- PTFE- of RVS uitvoering 

- PT100 klasse A  

- IP 69K 

- Meetbereik van -50 °C ... 280 °C 

- Aansluitbaar aan elk PT100 meetinstrument 

Technische specificaties van de Levensmiddelensensor WTR 270 

Behuizing Greep: PTFE, RVS met knikveer 
Sensor: RVS 1.4571 

Sensordiameter 3 mm, 5 mm (verkiesbaar 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Voedingsnoer Silicone, PTFE 

Aansluitwijze 3-snoerenuitvoering 

Meetbereik - 50 °C ... 200 °C 
- 50 °C ... 280 °C (met knikveer) 

Precisieklasse Klasse A 

Sensorlengte verkiesbaar 

Inhoud van de levering 
1 x Levensmiddelensensor WTR 270, 1 x Handleiding 

 


