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Thermometer PCE-670 

 
mini-handthermometer met groot meetbereik van -33…500°C / 9:1 meetvlekverhouding / 

weergave in °C en °F / kruislaser / digitaal display 
 

Eenvoudig en handzaam meetinstrument voor de contactloze meting van de 
oppervlaktetemperatuur. De thermometer PCE-670 geeft de actuele temperatuur weer tijdens de 
meting. De temperatuur wordt binnen slechts een paar seconden weergegeven op het display. Deze 
thermometer kan in veel toepassingsgebieden ingezet worden. Denk hierbij aan de controle van: 
airco- en verwarmingssystemen, vloerverwarming, hotspots aan elektrische installaties, etc. De 
emissiewaarde van de thermometer is vast ingesteld op 0,95 en dekt daarmee 90% van alle 
toepassingen voor temperatuurmeting. 
 
Om goed op het meetoppervlak te kunnen richten maakt de thermometer gebruik van een 
kruislaser. De hand- thermometer wordt gevoed met een 1,5 V AA batterij. Deze zorgt voor een 
gebruiksduur van ca. 30 uur.  

 
 - IR-temperatuur meetbereik: -33 ... 500 °C 
 - meetwaardeweergave in °C en °F 
 - automatische uitschakeling 
 - weergave van de actuele en hoogste temperatuur 

 - laatste meting wordt 2 sec. vastgehouden 
 - meetvlekverhouding 9:1 
 - makkelijke bediening  
 - incl. batterij en handleiding    
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Technische specificaties  

Temperatuur meetbereik -33 ... 500 °C 

Resolutie  -9,9  ... 199,9 °C: 0,1 °C 
<10 °C: 1 °C 
>200 °C: 1°C 

Nauwkeurigheid  ± 2 % v. mw. of ± 2 °C (hoogste waarde geldt) 

Meetvlekverhouding 9:1 

Emissiegraad  0,95 (vast) 

Laser kruislaser  
klasse 2 <1mW 

Bedrijfsduur  ca. 30 uur 

Omgevingscondities  0 ... 30 °C / max. 90 % r.v.  

Opslagcondities  -10 ... 40 °C / max. 65 % r.v.  

Voeding  1,5 V AA batterij 

Display  LC-display 

Afmetingen   150 x 25 x 27 mm 

Gewicht ca. 74 g 
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Leveromvang  
 
1 x thermometer PCE-670 
1 x 1,5 V AA batterij 
1 x handleiding  
  
 
 


