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MERACIE PRÍSTROJE

Teplotný zapisovač EBRO EBI 20-T1
• základný miniatúrny zapisovač teploty s internou sondou
• rozsah teplôt -30 až +70°C, presnosť ±0.5°C 

(-20 až +40°C), ±0.8°C zvyšok rozsahu
• pamäť na 40 000 meraní, nekonečný zápis hodnôt
• interval zápisu nastaviteľný od 1 min do 24 hod
• dodávaný s vymeniteľnou batériou (životnosť až 24 

mesiacov) a kalibračným certifikátom

Vreckový bezdrôtový teplomer 
• malý a jednoduchý IR teplomer s kara-

bínkou pre pripnutie k pútku
• nesmierne jednoduché meranie typu 

zapnúť, namieriť a odpočítať hodnotu
• vhodný pre meranie pevných látok aj kvapalín
• pevne nastavená emisivita 0.95, prepínanie typov jednotiek (°C / °F)
• rozsah merania -33 až +220°C s rozlíšením 0.1°C, presnosť ±1°C
• dodávaný s batériou, remienkom, karabínou a Traceable™ certifikátom

Pištolový ručný bezdrôtový teplomer 
• jednoduchý IR teplomer pre rýchle meranie
• vhodný pre meranie povrchu pevných látok aj kvapalín
• pevne nastavená emisivita 0.95, prepínanie typov jedno-

tiek (°C / °F)
• dobre čitateľný displej s indikáciou stavu batérie, automa-

tické vypnutie pri nečinnosti
• funkcia HOLD pre trvalé zobrazenie nameranej hodnoty 

na displeji
• rozsah merania -60 až +500°C s rozlíšením 0.1°C, pres-

nosť ±2°C alebo ±2 %
• dodávaný s batériou a Traceable™ certifikátom

Presné váhy  PNS/PNJ
• kompaktné a robustné presné váhy vyššej triedy za 

priaznivú cenu
• veľký LCD displej, výška číslic 16.5 mm, grafické 

zobrazenie zostávajúceho vážiaceho rozsahu
• modely s citlivosťou 0.001 g vybavené protiprieva-

novým krytom
• funkcie: percentuálne a tolerančné váženie, počíta-

nie kusov, podvesné váženie a ďalšie
• RS 232 výstup, plná podpora GLP protokolu
• modely PNS majú externú kalibráciu, modely PNJ majú kalibráciu internú a možno 

ich úradne overiť

Teplotné záznamníky EBRO EBI 3xx
• pokročilé elektronické zapisovače teploty s rozšírenými 

funkciami a možnosťami
• monitorovanie priebehu teplôt pri preprave alebo 

skladovaní
• automatické generovanie PDF zostáv, čítanie dát cez 

rozhranie USB, online konfigurácia
• oneskorený štart programu (max. 72 hod), signalizácia 

prekročenia teplotných limitov
• možnosť pripojenia externej sondy a to aj vlhkostnej
• dodávané s kalibračným certifikátom, je možné objednať 

držiak na stenu

NOVINKA!

Názov Kat.č. Cena za kus

ES overenie M I, (PNJ 600) 965-201 115,00 €
ES overenie M II, (PNJ 3000) 965-216 70,00 €
ES overenie M II, (PNJ 12000) 965-217 80,00 €

• Akcia platí na objednávky prijaté do 30. 6. 2018

Názov Kat.číslo Katalógová 
cena

Akciová  
cena

Teplotný zapisovač EBRO EBI 20-T1 
Set, sada vr. softvéru a interface

7060.0350 152,00 € 137,00 €

Teplotný zapisovač EBRO EBI 20-T1, 
samotný prístroj

7060.0352 59,90 € 53,90 €

Ďalšie typy záznamníkov, s externou sondou, prípadne záznamom vlhkosti, ponúkneme 
na požiadanie. 

• Akcia platí na objednávky prijaté do 31. 5. 2018

Názov Kat.číslo Katalógová 
cena

Akciová  
cena

Záznamník teploty EBRO EBI 300 7060.0300 94,50 € 85,10 €
Záznamník teploty EBRO EBI 310 7060.0310 208,00 € 187,00 €
Externá tepl. sonda TPC 300,  
pre EBI 300, -35°C do +75°C

7060.0322 43,10 € 38,80 €

Externé tepl. sonda TPX 220,  
pre EBI 310, -200°C do +250°C

7060.0324 144,00 € 130,00 €

Podrobnejšie údaje a príslušenstvo nájdete v našom katalógu alebo ich poskytneme 
na dopyt.

• Akcia platí na objednávky prijaté do 31. 5. 2018

Názov Kat.číslo Katalógová 
cena

Akciová  
cena

Váhy PNS 600-3, 620g / 0,001g,  
ext. kalibrácia

7210.2402 610,00 € 488,00 €

Váhy PNS 3000-2, 3200g / 0,01g,  
ext. kalibrácia

7210.2404 580,00 € 464,00 €

Váhy PNS 12000-1, 12000g / 0,1 g,  
ext. kalibrácia

7210.2406 570,00 € 456,00 €

Váhy PNJ 600-3, 620g / 0,001g,  
int. kalibrácia, možnosť overenia

7210.2410 745,00 € 596,00 €

Váhy PNJ 3000-2, 3200g / 0,01g,  
int. kalibrácia, možnosť overenia

7210.2412 705,00 € 564,00 €

Váhy PNJ 12000-1M, 12000g / 0,1g, 
int. kalibrácia, možnosť overenia

7210.2414 695,00 € 556,00 €

ZĽAVA 10%

ZĽAVA 15%

ZĽAVA 20%

Technické údaje EBI 300 EBI 310
Merací rozsah  
(interné čidlo)

-30°C …+60°C -30°C …+75°C

Presnosť ±0.5°C (-20°C … +40°C) ±0.2°C (-30°C … +30°C)
±0.8°C pre zost. rozsah ±0.5°C pre zost. rozsah

Senzor NTC Pt1000
Pamäť 40 000 hodnôt 120 000 hodnôt
Krok merania 1 min … 24 h 1 s … 60 min

Názov Kat.č. Cena za kus

Vreckový bezdrôtový teplomer Fisherbrand 7180.0442 42,30 €

Názov Kat.č. Cena za kus

Pištolový ručný bezdrôtový teplomer Fisherbrand 7180.0443 113,00 €

NOVINKA!


