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Elcometer 212 Digitálny vreckový teplomer s povrchovou sondou 

 

Elcometer 212 je digitálny 
vreckový teplomer ideálny pre 
každodenné použitie.  

Meraná teplota sa na displeji 
objaví do 4 sekúnd od priloženia sondy na povrch. Povrchová sonda je vyrobená z nerezovej 
ocele. 

Prístroj s integrovanými gumovými tesneniami je vodeodolný a displej prístroja je chránený 
proti nečistotám a kvapalinám, preto je Elcometer 212 vhodný aj pre použitie v drsných 
podmienkach.  

Sondu je možné sklopiť na bočnú stranu prístroja, čím dôjde k jej ochrane, kým nie je 
používaná. 

 

Základné vlastnosti 

� Možnosť prepínania jednotiek medzi °C a °F 
� Rozlíšenie je možné nastaviť na 0,1 °C nebo 1 °C podľa požiadaviek užívateľa 
� Funkcia automatického vypnutia po 10 minútach nečinnosti prístroja (táto funkcia môže byť 

užívateľom vypnutá) 

 

Technická špecifikácia 

Rozsah -49,9 °C až 299,9 °C (-58 °F až 572 °F) 

Pracovná teplota -20 °C až 50 °C (-4 °F až 58 °F) 

Rozlíšenie 0,1 °C/°F (alebo 1 °C/°F – voliteľné užívateľom) 

Presnosť ± 0,4 °C (-49,9 °C až 199,9 °C); ± 1 °C (200 °C až 299,9 °C) 

Sonda Nerezová oceľ, rýchla odozva  

Batérie 2 x 3V CR2032 lítiová batéria 

Životnosť batérie 1 500 hodín 

Displej LCD, 14 mm 

Rozmery 19 x 47 x 153 mm 

Hmotnosť 97 g 

Objednávacie číslo G212----2A 

Obsah dodávky Elcometer 212 s batériami, návod na obsluhu 
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Súvisiace produkty 

 Elcometer 212 Digitálny vreckový teplomer s ihlovou sondou je 
navrhnutý pre každodenné použitie. Prístroj sa automaticky zapne 
po vytiahnutí sondy a automaticky sa vypne po jej sklopení. 
 
 
 

 
 

Elcometer 213/2 je digitálny vodotesný teplomer, ktorý bol 
špeciálne navrhnutý s ohľadom na vysokú odolnosť a ľahkú obsluhu. 
 
 
 

 Elcometer 214L je infračervený bezdotykový teplomer, ktorý sa 
vyznačuje kompaktným prevedením a veľmi jednoduchou obsluhou. 
 
 
 

 Magnetický teplomer Elcometer 113 meria nepretržite teplotu na 
železných, oceľových a ďalších magnetických materiáloch. Prístroj 
pracuje na princípe bimetalového pásiku, a preto nepotrebuje 
žiadne batérie. 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-212/  

 

 

 

 

 

 

 


