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OBS!  Husk at klikke på "vis billeder", ellers giver nyhedsbrevet ikke megen
mening!!
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Termometre til bundpriser !
Vore kunder udtrykker oftest en positivt overraskelse over prisniveauet på mange af vores
"ETI" temperaturprodukter. Så nu syntes vi også lige at et par stykker af dem skulle med i
nyhedsbrevet. 
Se billederne og priserne herunder.

Det samlede sortiment af temperatur- og fugt- produkter kan du se her: 
Temperaturprodukter

Vægtermometer.
Viser konstant temperaturen,
samt den højeste og den laveste
målte temperatur siden seneste
nulstilling.

Pris kr. 90,00 + m.

Vandtæt food-
termometer i
lommestørrelse.
-49,9 til
+199,9°C    0,1°C
opløsning.  
°C/°F og  Max./ Min.
Pris kr. 140,00 +
m.

Gourmet folding termometer.
Høj nøjagtighed +/- 0,5 °C
-49,9°C til+149,9 °C,  0,1°C
opløsning.
Max./Min. - °C/°F - Auto Off - IP65
Batterikapacitet:  ca. 8000 timer
Pris kr. 240,00 +m.

"iCelsius"

https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://ltm.as/Anvendelse/Temperatur-maling


iPod - iPhone - iPad Termometer !
Med de nye "iCelsius" temperaturprober, og en
gratis App, som automatisk installeres, bliver din
iPod, iPhone eller iPad omdannet til et rigtig smart
termometer, med bl.a. logge- og alarmfunktioner
m.m.
iCelcius proben findes i 3 udgaver:
iCelsius - Standard versionen, ø3 x 2,5 cm
måleprobe, 1 m ledning, -30° til +70°C. kr. 330,00
+m.
iCelsiusPro - Pro versionen, ø3 x 10 cm
måleprobe, 1 m ledning, -30° til +150°C. kr.
400,00 +m.
iCelsiusBBQ - Gril-probe versionen, ø3 x 10 cm
spids måleprobe, som tåler de høje temperaturer
inde i din ovn / grill. 1,5 m ledning, -30° til +250°C.
kr. 470,00 +m.

iCelcius viser temperaturen digitalt, og via et
"meter", og via en graf. De lagrede og
tidsmærkede data, samt alarmerne kan
automatisk e-mailes, eller sendes til den lokale
billedmappe, facebook, Twitter, iTunes eller en
"anden" applikation. Grafen manurerer du ligesom
et billede. Med 2 fingre kan du forstørre og
formindske, og med 1 finger kan du bladre
igennem kurvens data, .... 

NY trådløs datalogger famillie fra ETI.
ETI ThermaData Logger  -  En ny famillie af trådløse
radiofrekvens styrede dataloggere, med indbygget målesensor
eller eksterne udskiftbarre prober, eller med begge dele!
ETI (Electronical Temperature Instruments) som er eksperter i
Temperatur og fugt produkter m.v., og som også har mange års
erfaring med temperatur datalogningsudstyr, er fabrikanten af
disse nye og meget driftsikre datalogger modeller. 
Modellerne har en hukommelse med plads til 16000 læsninger,
og en opløsning på 0,1 °C.
De strømforsynes via et internt batteri, med en kapacitet som
svarer til ca. 18 måneder (alt efter loggefrekvensen).
For yderligere info., klik her:     ThermaData Logger

http://ltm.as/Anvendelse/Datalogger/Tradlose/ETI-297-011/ETI-297-011-RF-ThermaData-WTB1F-internal/external-sensor


"Magnetic Field Tester" fra
Hioki. Ny forbedret udgave!
Hioki har netop frigivet et par ny modeller
af den populære 3-aksede elektro-
magnetiske felt-tester.
De nye modeller hedder FT3470-51 og
FT3470-52, og udmærker sig bl.a. ved at
overholde de seneste standarder. 

For yderligere info. + brochure m.v.,
klik her:      FT3470-51 / FT3470-52

Lille og smart - Vandtæt højtemperaturs datalogger (250°C).
MadgeTech HiTemp140

Har du brug for en vandtæt mini datalogger, som kan tåle høje
temperaturer, og som meget let kan opsættes og aflæses? Så kig
lige herunder!
Denne nye HiTemp140 fra MadgeTech (USA), har gjort det muligt at
logge temperaturerne inde i f.eks. Autoclave ovne, vaskemaskiner,
opvaskemaskiner m.v., med loggetemperaturer op til 250°C.

Opsætning af dataloggeren, såvel som den efterfølgende aflæsning
af de loggede data, foregår v.h.a. den specielle USB baserede
cradle (se herunder til højre).

HiTemp140
loggeren med en 5
cm lang måleprobe.
100% vandtæt.
Pris kr. 3210,00 +
m.

Monteret i den specielle kappe, til
beskyttelse af loggeren. Fremstillet i
Delrin. Beskytter også loggeren ved
anvendelse i f.eks. en vaskemaskine.
Pris kr. 640,00 + m.

USB baseret cradle for
loggeren, som muliggør nem
og hurtig kommunikation
imellem PC'en og
dataloggeren.
Pris kr. 770,00 + m.

http://www.hioki.com/newproduct/FT3470/FT3470_e.html


Spændende ny produktlinje hos
LTM Instruments Aps

Graigar Instruments har udnævnt LTM Instruments ApS til dansk
forhandler af deres komplette produktprogram. 
RIGTIG MANGE spændende test og måleinstrumenter i god kvalitet,
og til meget rimelige priser!
Få e-mailet den komplette danske prisliste over
produktprogrammet fra Graigar Instruments, og se alle
produkterne her:  
Graigar Instruments - Products. Ultrasonic Flaw

Detector

NYHED !

Model SAT-AC650
"Battery Coductance

Tester"

Professionel batteritester.
Model Aitelong SAT-AC650. Professionel transportabel
"Battery Coductance Tester". 
En "Conductance test" kan fortælle om batteriets evne til at
lede strøm, og ved lave frekvenser kan en Conductance test
derved anvendes til at finde frem til batteriets øjeblikkelige
sundhedstilstand, idet der er en liniær sammenhæng imellem
Conductance værdien og en timet-afladening af batteriet.  
En Cunductance test giver således en pålidelig forudsigelse
af batteriets resterende levetid. 
Denne nye Conductance tester, sammen med det
medfølgende PC-Software program, gør apparatet velegnet til
rigtig mange opgaver, så som f.eks. automatisk analyse af
batteriets tilstand, og opbygning af en historik database,
som kan vise batteriets tilstandskurve, ....

Databladet får du her:  Aitelong SAT-AC650

Har du spørgsmål?   Så tøv ikke med at kontakte os.
Vores gode support er naturligvis ganske gratis.
Du kan se vores øvrige nyheder og samlede 
produktsortiment på siden:      www.ltm.as 

De venligste hilsner
Team LTM

    

Frameld dig dette nyhedsbrev

http://www.graigarmeter.com/sdp/1306637/4/pl-5697311/0/Product_Catalog.html
http://www.surpluseq.com/info/SAT-AC650.pdf
http://www.ltm.as
https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/archive/48372/share/?launch=email
https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/archive/48372/share/?launch=facebook
https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/archive/48372/share/?launch=twitter
https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/archive/48372/share/?launch=more
http://www.ltm.as
https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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