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       Comark er en ledende produsent av elektroniske måleinstrumenter for temperatur, fuktighet, trykk og pH.

       
    

Comark er den eneste leverandøren som bruker BioCote  antimikrobiologisk beskyttelse®

som gir en ekstra barriere mot kryssforurensning.

DT400 Digitalt termometer

Det økonomiske valget
COMARK DT400 tilbyr en rekke funksjoner til en rimelig pris 
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Høy nøyaktighet +/- 0,5ºC

Vanntett, kan vaskes under varmt vann

Respons på under 6 sekunder

Funksjon for maksimumsverdimåling

Kalibrerbar

Måleområde fra - 20ºC til + 200ºC

Automatisk avslåing, batterisparer

Resultatlåsing av display

Garantitid 1 år
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Im x r r asdukl

Garanti
Alle Comark instrumenter har minimum ett års garanti hvis ikke annet er oppgitt.
Garantitiden for temperaturfølere er på seks måneder. Alle andre følere og elektroder er
uten garanti da bruken av disse er utenfor vår kontroll. 

Comarkgarantien dekker fabrikasjonsfeil og delefeil og gjelder over hele verden. Garantien
påvirker ikke lokale rettigheter.

Grunnet kontinuerlig produktutvikling, reserveres retten  til å endre enhver produkt-
spesi�kasjon uten varsel.

Design, fabrikasjon, leveranser, service, reparasjoner og rekalibrering av alle elektroniske
måleinstrumenter og utstyr er i henhold til Comark  sitt ISO 9001 serti�serte kvalitets-
sikringssytem. 

Comark har et UKAS akkreditert laboratorium for kalibrering av utstyr til temperatur- og
fuktighetsmåling og kan tilby full service og rekalibrering.

Termometre med BioCote beskyttelse
BioCote antimikrobiologisk middel er sølvbasert.
Sølvioner blir frigjort på over�aten av det materialet som
har blitt dekket eller impregnert med BioCote.
Disse sølvionene blir absorbert av en rekke forskjellige 
mikroorganismer og avbryter deres funksjon, vekst og reproduksjon.
Det er blitt mer og mer vanlig å bruke BioCote som en del av HACCP, 
helse, miljø og sikkerhetarbeidet. BioCote be�nner seg i plastikken
til instrumentet og kan ikke bli skarpt eller vaskes bort. Beskyttelsen 
varer derfor under hele levetiden til instrumentet.

BioCote er registret hos US Environmental Protection Agency (EPA).

Selv om BioCote beskytter mot vekst av mikroorganismer på instrument 
og følerhåndtak, vil det ikke beskytte mennesker mot disse farlige 
organismene. Det er derfor viktig at en opprettholder et høyt nivå på 
hygiene og rengjøring av personer og produkter. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

COMARK DT400 termometer

Følertype

Instrumentnøyaktighet

Kalibrering

Temperaturskala valg

Batteri

Måleområde

Funksjoner Maks avlesning og resultatlås

Innstikkføler

Auto av etter 35 minutter

- 20ºC til + 200ºC

± 0,5ºC

Celsius Cº og Fahrenheit Fº

Ja, ved 0ºC

Importør:
Impex Produkter AS
Gamle Drammensvei 107
1363 HØVIK
Tel. 22 32 77 20
info@impex.no
www.impex.no
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