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Precisie thermo-meter PCE-T317 
Hoge precisie thermo-meter met PT-100 sensoren 

De precisie thermo-meter PCE-T317 is een apparaat dat op weerstandssensoren kan worden 

aangesloten. De sensoren PT-100 hebben een weerstand van 100 ohm bij 0,0 °C De precisie 

thermo-meter biedt u de mogelijkheid om gedurende 9,7 uur metingen uit te voeren, en om de 

minimum, maximum en gemiddelde waarden te herstellen. Met behulp van de "MEM" toets kunt u 

tot 97 waarden in het geheugen registreren en ze, wanneer nodig, opvragen.Mocht u vragen 

hebben over dit apparaat, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via 

het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag adviseren 

over de precisie thermometer PCE-T317 en andere producten van onze regelings- en 

controlesystemen,meetinstrumenten of weegschalen van PCE Benelux.  

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Hoge nauwkeurigheid 

- Groot LCD scherm 3 1/2 posities 

- Alarmfunctie 

- Functie minimum, maximum en 

  gemiddelde waarde 

- Hold-functie 

- Met geheugen voor 97 waarden 

- Achtergrondverlichting 

- Keuzemogelijkheid van de eenheden 

- Automatische uitschakeling om de 

  batterij te beschermen (kan worden 

  uitgeschakeld) 

- Inclusief dompelvoeler PT-100 voor 

  lucht en vloeistof 

Technische specificaties van de precisie thermo-meter PCE-T317 

Meetbereik  -190 ...+790 °C 

(Afhankelijk van de aangesloten sensor) 

Resolutie  0,1 °C 

Nauwkeurigheid  ± 0,05% van de meetwaarde + 0,5 ° C 

(Plus de sensorafwijking) 

Aansluiting (voor temperatuursensoren)  1 

Meet quota om de 1,5 s 

Gegevens geheugen 97 meetwaarden (handmatig) 

Automatische uitschakeling  (kan worden uitgeschakeld) na 30 min 

Scherm LCD scherm 3 1/2 posities 

Voeding  6 AAA-batterijen van 1,5 V 

(Voor 55 uur gebruik) 

Omgevingscondities  0 ... 50 °C, 80% r.v. 

Afmetingen  150 x 3 mm (afmetingen van de sonde zonder 

handvat) 

150 x 72 x 35 mm 

Gewicht  235 g (inclusief batterij) 
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Inhoud van de zending van de precisie thermo-meter PCE-T317 

1 x Precisie thermo-meter PCE-T317, 1 x dompelvoeler PT-100, 6 x batterijen, 1 x 

gebruiksaanwijzing 

 


