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GF 1T-T3-B-BNC-MB4

PCKǏ
ruční ponorný snímač pro nízké teploty
-200 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

-70 °C
+250 °C

-70 °C
+250 °C

PCKǏ
zapichovací snímač, konektor BNC, bez kabelu
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP 67 v připojeném
stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C

ponorná jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť -50 ... +250 °C, 1 m dlouhý
silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť
IP 67, konektor BNC
rychlost odezvy T90:

GF 2T-E3-B-BNC

rychlost odezvy T90:
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-200 °C
+250 °C

voda 0,4 m/s <2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

voda 0,4 m/s <2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

GF 1T-E3-B-BNC

-70 °C
+250 °C

PCKǏ
zapichovací snímač, Ø 3 mm
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 2T-E1.5-A-BNC

PCKǏ
zapichovací snímač, konektor BNC, bez kabelu
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A

GF 1T-E3-AA-BNC
jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP 67 v připojeném
stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C
rychlost odezvy T90:
jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, černá silikonová
rukojeť -50 ... +250 °C, 1 m dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h,
jímka snímače a silikonová rukojeť IP 67, konektor BNC
rychlost odezvy T90:

-70 °C
+250 °C

voda 0,4 m/s <2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

voda 0,4 m / s <1 s, vzduch 2 m / s ~ 12 s

GF 1T-L3-B-BNC
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PCKǏ
zapichovací snímač, Ø 3 mm
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA

PCKǏ
snímač pro čistý vzduch a plyny
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

Varianty:
GF 1T-E3-B-LE
PCKǏ
zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. B, volné konce vodičů
GF 1T-E3-AA-LE
PCKǏ
přesný zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů

PCKǏ
extra tenký zapichovací snímač, Ø 1,5 mm
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

rychlost odezvy T90:
Varianty:

GF 1T-E1.5-A-BNC

PCKǏ
extra tenký zapichovací snímač, Ø 1,5 mm
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A

vzduch 2 m/s ~ 15 s
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GF 1T-E1.5-B-BNC

GF 1T-L3-B-LE
PCKǏ
snímač pro čistý vzduch a plyny, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů
-70 °C
+400 °C

GF 3T-E3-BNC

PCKǏ
zapichovací snímač pro grily a pečící trouby do max. 400 °C
-70 ... +400 °C, Pt1000 tř. B

jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, černá silikonová
rukojeť -50 ... +250 °C, 1 m silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka
snímače a silikonová rukojeť IP 67, konektor BNC
rychlost odezvy T90:

voda 0,4 m/s <1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

Varianty:
GF 1T-E1.5-B-LE
PCKǏ
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů
GF 1T-E1.5-A-LE
PCKǏ
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. A, volné konce vodičů

ohnutá jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, 1 m kabel
se skelnou izolací vyztuženou ocelovými vlákny do +350 °C trvale / +400 °C 2 h,
konektor BNC
rychlost odezvy T90:

voda 0,4 m/s ~ 10 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:
GF 3T-E3-B-LE
PCKǏ
zapichovací snímač pro grily, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů
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-70 °C
+250 °C

jímka z V4A ukončená ochranou s otvory, kde je umístěn miniaturní senzor
Pt1000, který zajišťuje rychlou odezvu, černá silikonová rukojeť -50 ... +250 °C,
1 m dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače
a silikonová rukojeť IP 67, konektor BNC
Poznámka: pro měření znečištěných médií použijte GF 1T-T3

