Termômetro Digital Solar Industrial

TSD

Descrição & Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Um termômetro versátil que fornece um sensor digital movido
a energia solar, leitura comumente usada no setor industrial e
comercial de canalizações
Compatível com pouca luz (mínimo de 16 Lux)
Inclui um termopoço separável
Caixa ABS durável
Escala de temperatura selecionável (°F or °C)
Conexão em ângulo ajustável para fácil instalação
Precisão de ± 1%
Compatível com ASME B40.200
Garantia de 5 anos

Aplicações:

•
Novas construções, encanamentos, linhas de água, caldeiras,
aquecimento, ventilação e ar condicionado

Nota: RoHS aplica-se somente ao
termopoço de aço inox. TIW

Especificações
Display

DIsplay de energia solar de 2.55” x 4.67” (63.7mm x 116.7mm)

Caixa

Carcaça de plástico ABS de alto impacto com peças móveis de alumínio

Classificação Lux

16 Lux

Elemento de Detecção

Líquido

Comprimento da Haste

3.5” (90mm), 6” (150mm)

Conexão / Termopoço

3/4 ”NPT, com padrão em termopoço de latão (aço inox. opcional)
Porca giratória UNEF de 1-1/4” (sem termopoço)

Faixa de Temperatura

-50°F a 320°F (-45°C a 160°C)

Intervalo de Leitura

A cada 6 segundos

Temperatura Ambiente

14°F a 150°F (-10°C a 65°C)

Temperatura de Processo

-50°F a 320°F (-45°C a 160°C)

Precisão

±1%

Índice de Proteção

NEMA 5 / IP54

AVISO: Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo
Aviso (somente termopoço
chumbo, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e
de latão)
defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações,
acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Códigos de Ordem (produtos em negrito normalmente possuem estoque nos EUA)
Haste/Faixas
3.5” (90mm) Haste (-50°F a 320°F ou -45°C a 160°C)
6” (150mm) Haste (-50°F a 320°F ou -45°C a 160°C)

Código (Inclui Termopoço)
TSD9ITSD
TSD9ITSD6

Outras faixas e tamanhos de conexão disponíveis mediante solicitação. Flange do duto
e conexão de união disponíveis mediante solicitação. Haste de 150 mm (6”) disponível.
Para um termopoço industrial, consulte a página do produto termopoço industrial.
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Haste de 3.5” com termopoço

Haste de 3.5” sem termopoço

Haste de 6” com termopoço

Haste de 6” sem termopoço
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