
 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Capitool 26  7521 PL Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pce-inst-benelux.nl 
  

Minithermometer PCE-MT 50 
Zeer stevige en waterbestendige minithermometer K-type / met magnetische bevestiging / 

uitschakelfunctie / - 60 ... 1370 ºC 

De compacte en waterbestendige minithermometer is ideaal om met verschillende K-type 
sensoren te worden gebruikt. De minithermometer wordt met name toegepast bij HVAC (Heating 
Ventilation Air Conditioning) metingen, bij de airconditioning- en verwarmingssector of bij 
meetprocessen. De minithermometer PCE-MT 50 beschikt over beschermingsklasse IP 65, 
waardoor metingen in vochtige omgevingen kunnen worden uitgevoerd. De minithermometer is 
met een sensor uitgerust die varieert, afhankelijk van de meting die wordt verricht. Met behulp van 
een standaard stekker kunnen vrijwel alle K-type sensoren worden aangesloten op deze 
minithermometer. De gebruikelijke gereedschappen zijn een oppervlaktesensor voor 
verwarmingen of een insteeksensor voor luchtkanalen. Bij procesbeheersing wordt deze 
minithermometer gebruikt voor steekproefmetingen. Het temperatuurbereik van de 
minithermometer ligt tussen -60 en 1370 ºC. Onder deze link kunt u andere thermometers vinden. 
Als u hier klikt kunt u een keuze maken uit verschillende K-type sensoren. Mocht u vragen hebben 
over de minithermometer, 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 technici en ingenieurs 
zullen u graag met raad bijstaan over de minithermometer en over ieder willekeurig product van 
onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux. 

 

- Eenkanalige minithermometer  

- Ideaal voor K-type temperatuursensoren  

- Magnetische houder inclusief  

- Groot LCD-beeldscherm  

- Te kiezen uit ºC en ºF  

- Data-Hold-functie  

- Batterijstatusaanduiding  

- Achtergrondverlichting  

- Automatische uitschakeling om de levensduur 

  van de batterij te beschermen 

Technische gegevens van de minithermometer PCE-MT 50 

Meetbereik -60 ... +1370 °C  

Nauwkeurigheid (±1 digit)  ± 1,0 ºC of ± 1 % (hoogste waarde geldig)  

Thermo-element  NiCr-Ni / K-type  

Connectoren voor de temperatuursensoren  standaard  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Beeldscherm  1-regelig LCD-beeldscherm  

Batterijvoeding  3 x CR 2032  

Levensduur van de batterij  ca. 200 uur  

Omgevingstemperatuur  0 ... +50 ºC  

Afmetingen  78 x 43 x 20 mm (lengte x breedte x hoogte)  

Gewicht  41 g  

Inhoud van de zending van de minithermometer PCE-MT 50 

1 x minithermometer PCE-MT 50, 1 x batterij, 1x gebruiksaanwijzing. 

Bestelt u de temperatuursensoren alstublieft apart  

 


