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Elcometer 213/2 Digitálny vodotesný teplomer 

Digitálny vodotesný teplomer Elcometer 213/2 
bol špeciálne navrhnutý s ohľadom na vysokú 
odolnosť a ľahkú obsluhu. 

 

Telo prístroja je vyrobené z pretlačovaného 
hliníka a prístroj je vodotesný podľa IP66 a IP67. 
Spoločne s celým radom vymeniteľných sond je 
Elcometer 213/2 vhodný pre meranie teploty 
povrchov aj kvapalín. 

 

Základné vlastnosti 

� celý rad sond – magnetické povrchové sondy, povrchové sondy, sondy pre kvapaliny, ihlové 
sondy 

� vysoká odolnosť a vodotesnosť – telo prístroja je vyrobené z pretlačovaného hliníka, prístroj 
je vodeodolný podľa IP66 a IP67 

� voľba jednotiek - °C nebo °F 
� rýchla odozva  

 

Technická špecifikácia 

Presnosť ± 1% z nameranej hodnoty 

Rozlíšenie 0,1°C (0,1°F) do teploty 299,9°C 
1°C (1°F) nad teplotu 299,9°C 

Napájanie 1x batérie MN1604/PP3 (9V) 

Životnosť batérie 5000 hodín 

Pracovný rozsah - 49°C – 1372°C (- 56°F – 2500°F) 

Displej 12 mm LCD 

Rozmery 35 x 60 x 115 mm 

Hmotnosť 194 g 

Obsah dodávky Elcometer 213/2 s batériou, návod na obsluhu – sondy nie sú dodávané 
s prístrojom, požadované sondy je potrebné objednať – viď nižšie 

Objednávacie číslo G213----2 
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Sondy  

 Objednávacie 
číslo 

Popis  Maximálna pracovná 
teplota 

 T21311728 Magnetická povrchová sonda,  
priemer 13 mm 

150°C 

 T2136069- Povrchová sonda, 130 x priemer 4,2 mm 600°C 

 T9996390- Sonda pre kvapaliny, 130 x priemer 3 mm 850°C 

 T2136391- Ihlová sonda, 130 x priemer 3 mm 400°C 

Ďalšie sondy sú dostupné na požiadanie. Pre ďalšie informácie nás, prosím, kontaktujte. 

 

Súvisiace produkty 

 Prístroj pre meranie rosného bodu Elcometer 319/2 bol navrhnutý pre 
potreby monitorovania klimatických podmienok pomocou jedného prístroja. 
Integrovaná pamäť a nastavenie merania robia z Elcometra 319/2 jeden 
z najvšestrannejších digitálnych prístrojov na meranie rosného bodu.  
 
 

 Inšpekčné sady Elcometer slúžia k vykonávaniu testov na pracovisku. 
Všetky prístroje sú uložené v ľahkom prenosnom kufríku a sú dodávané 
s kompletným návodom na obsluhu. 
 
 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-213-2/ 


