Gentle Temp 521
korvakuumemittari
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Omron Gentle Temp 521 korvakuumemittari on erittäin
tarkka mittaustekniikaltaan. Digitaalinen korvalämpömittari tunnistaa tärykalvolta ja sen ympärillä olevista kudoksista tulevan infrapunalämmön ja muuntaa
sen vastaavaksi korvalämpötilaksi. Gentle Temp on
aikuiselle ja lapselle miellyttävämpi, nopeampi, turvallisempi ja helppokäyttöisempi kuin kainalosta mitattava lämpömittari. Lämpö voidaan mitata jopa lapsen
nukkuessa. Korvasta mitattu lämpö vastaa tarkasti
kehon sisäistä lämpötilaa (ns. ydinlämpötilaa). Korvasta mitattuun lämpötilaan eivät vaikuta häiriötekijät
kuin suusta mitattuun (esim. puhuminen, juominen ja
tupakointi).
• 3 in 1 - mittaa lämpötilan korvasta, pinnasta sekä huoneen lämpötilan.
• Nopea, 1 sekunnin mittaus.
• 25 mittausta muistiin.
• Suurikokoinen näyttö taustavalolla.
• Pakkauksessa 21 kuumemittarin suojusta.
• Voi valita Celcius/Fahrenheit.
• Uusi ergonominen muotoilu.
Tuote: Digitaalinen korvakuumemittari
Malli (tuotenro): Omron Gentle Temp 521 (MC-521-E)
Anturiosa: lämpösähköpari
Lämpötilanäyttö: 4-numeroinen, °F -näyttö 0,1 asteen portain
3-numeroinen, °C -näyttö 0,1 asteen portain

Mittaustarkkuus: korvamittaustila ± 0,2 °C (± 0,4 °F), mittausalue 35,5–42,0 °C (95,9–107,6 °F), ± 0,3 °C
(± 0,5 °F) muilla mittausalueilla. Pintalämmönmittaustila
± 0,3 °C (± 0,5 °F), mittausalue 22,0–42,2 °C (71,6–108,0 °F),
muilla mittausalueilla ± 2 °C (± 3,6°F) tai 4 %, näistä korkeampi
Mittausalue: korvamittaustila 34,0 °C (93,2 °F)–42,2 °C
(108,0 °F). Pintalämmön mittaustila -22,0 °C (-7,6 °F) –80,0 °C
(176,0 °F)
Virtalähde: 3,0 VDC, 1 CR2032 litiumnappiparisto
Tehonkulutus: 0,015 W
Pariston kesto: uusi paristo kestää vähintään 2 500 mittausta
(ympäristön lämpötila 25 ± 15 °C, suhteellinen kosteus 50 ± 40
%)
Käyttöympäristö: Lämpötila ja kosteus: 10 °C (50 °F) –40 °C
(104 °F), 0 suhteellinen kosteus 85 %
Säilytysympäristö: Lämpötila ja kosteus:-20 °C (-4 °F) –50 °C
(122 °F), 0 suhteellinen kosteus 85 %
Sähköiskusuojaus: sisäisellä virtalähteellä varustettu lääketieteellinen laite
Paino: n. 85 g (paristo asennettuna)
Ulkomitat: 36 x 161 x 56 mm
Pakkauksen sisältö: testiparisto (litiumnappiparisto CR2032),
mittauskärjen korkki, 21 mittauskärjen suojusta, liitäntärengas,
käyttäjän käsikirja
Lisätarvikkeet: (MC-EP2-E) Gentle Temp 520/521 suojus 40 kpl/
pkt
Takuu: 3 vuotta
EAN: 4015672107809
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