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esnímače teploty Pt1000 (2-vodič) VEŠKERÉ SNÍMAČE K DODÁNÍ 

TAKÉ S KONEKTOREM BNC

GF 1T-T3-B 
 obj. č. 609545
ruční ponorný snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-T3-AA 
 obj. č. 609546
ruční přesný ponorný snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA

ponorná jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť do +250 °C, 1 m 
dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a siliko-
nová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
rychlost odezvy T90: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:
GF 1T-T3-B-LE 
obj. č. 609547
ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů
GF 1T-T3-AA-LE 
 obj. č. 609548
ruční přesný ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů
GF 1T-T3-B-BNC 
 obj. č. 609549
ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. B, konektor BNC
GF 1T-T3-AA-BNC 
 obj. č. 609550
ruční přesný ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, konektor BNC

GF 1T-E3-B  
 obj. č. 609635
zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-E3-AA  
 obj. č. 609636
přesný zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA

jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, černá silikonová 
rukojeť do +250 °C, 1 m dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, 
jímka snímače a silikonová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
rychlost odezvy T90: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:
GF 1T-E3-B-LE 
 obj. č. 609637
zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. B, volné konce vodičů
GF 1T-E3-AA-LE 
 obj. č. 609638
přesný zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů
GF 1T-E3-B-BNC 
 obj. č. 609639
zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. B, konektor BNC
GF 1T-E3-AA-BNC 
 obj. č. 609640
přesný zapichovací snímač teploty Pt1000 tř. AA, konektor BNC

GF 1T-E1.5-B 
 obj. č. 609641
extra tenký zapichovací snímač teploty Pt1000
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-E1.5-A  
 obj. č. 609642
extra tenký zapichovací snímač teploty
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A

jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, černá silikonová 
rukojeť do +250 °C, 1 m silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka 
snímače a silikonová rukojeť IP67, konektor Jack Ø 3,5 mm pozlacený
rychlost odezvy T90: roda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

Varianty:
GF 1T-E1.5-B-LE 
 obj. č. 609643
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. B, volné konce vodičů
GF 1T-E1.5-A-LE 
 obj. č. 609644
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. A, volné konce vodičů
GF 1T-E1.5-B-BNC 
 obj. č. 609645
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. B, konektor BNC
GF 1T-E1.5-A-BNC 
 obj. č. 609646
extra tenký zapichovací snímač teploty, Pt1000 tř. A, konektor BNC

GF 2T-E3-B-BNC   
 obj. č. 609926
zapichovací snímač teploty Pt1000, konektor BNC, bez kabelu
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP67 v připoje-
ném stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C
rychlost odezvy T90: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

GF 2T-E1.5-A-BNC 
 obj. č. 609824
zapichovací snímač teploty Pt1000, konektor BNC, bez kabelu 
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. A

jímka z oceli V4A Ø 1,5 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, IP67 v připoje-
ném stavu, konektor BNC s EPDM objímkou do +75 °C
rychlost odezvy T90: voda 0,4 m / s < 1 s, vzduch 2 m / s ~ 12 s

NEW !

y Pt1000

NEW !

bez kabelu

NEW !

bez kabelu

NEW !

GTF 2000  
obj. č. 604659 
snímač pro vzduch a jako příložný na trubky
-50 ... +200 °C, Pt1000 tř. B

jímka z oceli V4A  Ø 5 mm, 1 m dlouhý fl exibilní silikonový kabel, konektor 
Jack Ø 3,5 mm pozlacený 
jiná délka kabelu (standard 1 m) za příplatek 
rychlost odezvy T90: voda 0,4 m/s < 10 s, vzduch 2 m/s ~ 60 s

Varianta:
GTF 2000-WD  
 obj. č. 602362
vodotěsné provedení, konstrukce jímky jako předchozí snímač, ale PVC 
kabel je s jímkou vodotěsně spojen, maximální teplota 105 °C!

VÝHODY:

• lehká rukojeť s optimální ergonomií a fl exibilním kabelem

•  vodotěsnost: lze zcela bezpečně kompletně 
ponořit do kapaliny

•  krátkodobá teplotní odolnost 
do 250 °C

NEW !




