
HI93532 

K-type thermokoppel-thermometers 
Twee kanalen, waterbestendig K-type

Meet twee stalen 
tegelijkertijd
Ontwikkelingstesten vereisen vaak 
dat twee stalen op hetzelfde moment 
geregistreerd worden. Voor dit doel 
heeft  
HI93532 twee ingebouwde sondecon-
nectoren van het K-type. Deze geavan-
ceerde meter heeft een tweevoudig 
lcd-scherm dat de huidige meting 
samen met de hoogste en laagste tem-
peraturen van elk kanaal toont. U kunt 
ook het verschil tussen de twee kana-
len tegelijkertijd met het maximum en 
minimum of het verschil hiervan zien. 
Om het even welke meting kan wor-
den vastgehouden op het scherm met 
de hold-toets voor een gemakkelijke 
registratie.

HI93532 meet met een resolutie van 
0,1 °C in het bereik van -149,9 tot 
999,9 °C. Deze resolutie was vroeger 
enkel mogelijk in geavanceerde onder-
zoekslaboratoria.

Het HI93532R-model geeft gebruikers 
de extra mogelijkheid om de getoonde 
metingen naar een pc of printer te 
versturen door een RS232-seriepoort 
(elke twee seconden).

 D Tweevoudig bereik
 D Grote nauwkeurigheid 

±0,2 % volledige schaal, 
exclusief fout op sonde

 D Waterbestendige behuizing 
met ergonomisch ontwerp

 D Rubberen knoppen om te voorko-
men dat stoffen binnendringen

 D Groot lcd-scherm met 
twee niveaus, toont mi-
nima en maxima samen met 
de huidige temperatuur

 D Hold-toets bevriest de me-
tingen op het scherm

 D Aanduiding met batterijsta-
tus tijdens het opstarten

 D Waarschuwing bij bijna 
lege batterij met BEPS

 D Levensduur batterij: 500 uur
 D Schermverlichting (HI93532R) 
 D Kalibratie (HI93532R) 
 D Compatibel met pc en printer  

 (HI93532R) 

K-type elektrodes dienen 
afzonderlijk te worden 
besteld om aan uw specifieke 
toepassing tegemoet de 
komen.

Specificaties HI93532
Bereik -200,0 tot 999,9 °C, 1000 tot 1371 °C,

Resolutie 0,1 °C (-149,9 tot 999,9 °C), 0,2 °C (-200,0 tot -150,0 °C), 1 °C 
(buiten) 

Nauwkeurigheid ±0,5 °C (-100,0 tot 999,9 °C), ±1 °C (buiten),(gedurende 1 jaar, 
uitgezonderd sonde-afwijking) 

Sonde K-thermokoppel type, HI766-serie (niet inbegrepen) 

Batterijtype/levensduur
1,5 V AA (3 stuks)/ongeveer 500 u continu gebruik (zonder 
schermverlichting), automatische uitschakeling na 60 min. niet-
gebruik (uitschakelbaar) 

Omgeving -10 tot 50 °C, RH max. 100 %
Afmetingen 150 x 80 x 36 mm 
Gewicht 235 g

Bestelinformatie
HI93532 en HI93532R zijn voorzien van 
1,5 V AA alkaline batterijen (3 stuks), be-
schermkoffer en handleiding

Sondes
Alle type-K thermokoppelsondes kunnen 
worden aangesloten.

Accessoires
HI92000 Windows®-software
HI920011 Seriekabel voor pc-verbin-

ding
HI92150 RS232/USB-convertor
HI710007  Schokbestendige rubberen 

hoes, blauw
HI710008  Schokbestendige rubberen 

hoes, oranje
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