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Linha Foodcare Produtos para Temperatura

Temperatura
Temperatura é um parâmetro importante durante vários estágios do processo de fabricação de alimentos; da manufatura, a pasteurização, ao armazenamento, a medição de temperatura é essencial. Há uma variedade de tecnologias de termômetros que podem ser utilizadas para obter essas medições de temperatura. Os termômetros Termopar oferecem resposta rápida e são capazes de
medir temperaturas muito altas, e fornecem precisão moderada. Os termômetros Termístor oferecem alta precisão com um tempo de resposta moderado dentro de uma faixa limitada de temperatura. A Hanna oferece uma variedade de termômetros e sondas de aplicações específicas para todas as necessidades de medição de temperatura

Carne
A temperatura da carne em abatedouros é um teste de controle de qualidade vital e precisa ser checada em vários pontos de produção. Carne fresca deve ser armazenada a cerca de 2°C (35.6°F).
A temperatura interna para carne congelada em armazenamento deve estar em torno de -22°C (-7.6°F) com a temperatura da superfície atingindo -35°C (-31°F). A fim de descongelar a carne de
forma apropriada, a temperatura ambiente deve ser 7°C (44.6°F).

Presunto e Embutidos
A temperatura para carne salgada e armazenada por vários meses é de cerca de 2°C (35.6°F). Depois, o produto é enxaguado e secado por volta de 25°C (77°F) antes de maturar a uma temperatura
predefinida para um produto específico. Para linguiças, os ingredientes misturados são cozidos em uma temperatura específica e então resfriados entre 5 e 15°C (41 e 59°F).

Leite e Laticínios
O leite é verificado para impurezas e bactérias após a coleta. Durante o armazenamento, a temperatura do leite é normalmente mantida abaixo de 5°C 941°F). Afim de retardar a formação de nata,
o leite é homogeneizado em uma temperatura de cerca de 60°C (140°F).
A pasteurização do leite resulta na redução de micro-organismos em cerca de 95% e é alcançado aumentando a temperatura acima de 72°C (161.6°F). Para UHT (temperatura ultra alta), o leite é
aquecido a 135/150°C (275/302°F) em um recipiente pressurizado por alguns segundos. Se o processo for repetido por vários minutos, todos os micro-organismos, incluindo esporos, são destruídos e o leite esterilizado tem uma validade de 12 meses. Para queijo, a temperatura precisa ser ajustada antes e durante os vários processos, como, por exemplo, quando o coalho é adicionado.
Temperatura na câmara de maturação também determina o período de maturação necessário. Da mesma forma, a temperatura também é importante na produção de manteiga. Por exemplo, leite
desnatado é separado da nata a cerca de 55°C (131°F) e a nata é então resfriada em torno de 8°C (46.4°F). A temperatura do leite inicial é elevada a 45°C (113°F) antes da adição de uma cultura
para a fabricação de iogurte. A fim de desnaturar as proteínas do soro, o leite é elevado para temperaturas muito altas. A temperatura de incubação é mantida por algumas horas antes de esfriar
para cerca de 10°C (50°F).

Desinfecção de Maquinários
A temperatura de agentes de limpeza, assim como suas concentrações, possui uma importância significativa na eficácia de desinfecção do maquinário. A temperatura para recipientes de fermentação pode ficar na faixa de temperatura ambiente até 40°C (104°F). Para leite e iogurte, os tanques podem alcançar 70°C (158°F) e atingir 150°C (302°F) para esterilizadores a vapor. Além disso,
agências regulatórias recomendam uma temperatura mínima especifica para que os agentes de limpeza sejam eficazes; isto pode variar de 24°C (75.2°F) para iodo e amônia a 49°C (120.2°F) para
cloro.

Chocolate
A fermentação de sementes de cacau é iniciada com a elevação da temperatura para cerca de 50°C (122°F). Em diferentes pontos da fabricação de chocolate, como a cristalização, a medição precisa
de temperatura é uma obrigação. Uma vez que o chocolate está pronto, a temperatura de armazenamento deve ser monitorada para garantir que fique na faixa de 15°C (59°F).

Confeitarias
Em confeitarias, a temperatura do xarope de açúcar ditará a consistência do produto final. Para caramelos e outros doces macios, o xarope de açúcar é aquecido a 121°C (250°F); já doces duros e
quebradiços, como pirulitos, requerem que o xarope de açúcar seja aquecido a 148°C (300°F). Alguns graus de variação de temperatura podem causar diferenças significativas de um lote para outro.
Os termômetros termístor, como o HI93501, oferecem um alto nível de precisão para o monitoramento de temperatura no processo de produção de confeitarias.

Pães e Massas
A temperatura dos cereais armazenados em silos é controlada para garantir que não ocorra fermentação prematura. Durante a fabricação de macarrão, água na temperatura de 25°C (77°F) é adicionada a farinha de trigo; durante a fermentação da massa para fabricação de pão, a temperatura é mantida por volta de 30°C (86°F). A temperatura do forno deve estar em torno de 260°C (500°F)
e uma vez assado, o pão é resfriado para a temperatura ambiente. Para produtos semiprontos, a massa deve ser armazenada em temperaturas muito baixas.

Bebidas
A temperatura das águas de nascente ou de poços profundos que são extraídas para a produção de bebidas deve ser continuamente monitorada para garantir pureza. Durante a produção de refrigerantes, o xarope é pasteurizado antes de ser adicionado, para prevenir problemas bacteriológicos. A fim de preparar sucos de frutas, a polpa de fruta é aquecida um pouco abaixo do ponto de
ebulição por alguns segundos para reduzir a presença de micro-organismos. Durante esses dois processos, a monitoramento precisa de temperatura é crucial.

Café
Café é uma das bebidas preferidas consumida por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Café, não importa a marca ou qualidade, pode ser drasticamente afetado durante o processo de fabricação.
A qualidade da água tem um papel importante na determinação do sabor da bebida. Um fator físico igualmente importante é a temperatura da água. A produção do café é uma reação química entre
a água quente e o café. Sobretudo, o processo de fabricação do café extrai compostos do grão de café; a forma como estes compostos são extraídos é dependente da temperatura. Pequenas
variações na temperatura afetam o sabor e aroma do café. Água mais fria resultará em menor extração, deixando o sabor do café azedo, fraco e diluído; enquanto que água muito quente causará
superextração, resultando em um café de gosto amargo e queimado.
A fim de invocar um aroma, os grãos de café são aquecidos até 200°C (392°F). Durante o processo de torragem, a temperatura é monitorada de perto. Para fornecer um tempo de validade maior, o
produto final é congelado a -40°C (-40°F) antes de secar. Para produzir um bom café, é importante garantir que as temperaturas das máquinas de café não excedam 80°C (176°F).

Fabricação de Cerveja
No geral, toda cerveja é feita com os mesmos 4 ingredientes: água, levedura, lúpulo e cereais. Alguns fabricantes escolhem mudar essa receita básica para incluir especiarias ou frutas, como em
algumas cervejas belgas. Independente dos aditivos, todas as cervejas podem ser classificadas como Ale ou Lager baseando-se no tipo de levedura utilizada: levedura do tipo ale ou levedura do tipo
lager. A temperatura tem um papel importante na fermentação da levedura e pode ser um fator decisivo na escolha do estilo.
Para começar, cereais moídos, como cevada e aveia, são adicionados a um recipiente largo chamado de tonel de mistura. Água quente é adicionada, ativando as enzimas de malte dos cereais que
então convertem os amidos em açúcares fermentáveis. O próximo passo, chamado de lautering, separa o líquido açucarado conhecido como mosto dos cereais usados. A fim de acabar com a atividade enzimática, a temperatura é elevada para 76.6°C (170°F), um processo conhecido como mashing out. O mosto e um pouco de água são enviados através da mistura, eliminando qualquer açúcar
restante. Fabricantes podem usar temperatura e tempo para manipular quais enzimas estão ativas para trazer os açucares desejados e influenciar o sabor. Em geral, temperaturas menores de mistura aumentam a fermentabilidade enquanto temperaturas altas a diminuem.
O mosto passa por uma série de fervuras enquanto o lúpulo e outros aditivos são adicionados, e uma vez resfriado, a levedura é lançada e assim começa o processo de fermentação. Durante 7 a 10
dias seguintes, a levedura irá converter os açúcares simples no mosto lupulado em álcool e dióxido de carbono.
Durante a fermentação açúcar dos cereais são convertidos em etanol e dióxido de carbono pela levedura. A levedura de ale fermenta melhor em temperaturas mais altas, tipicamente 18-21°C
(65-70°F). Nessas temperaturas mais quentes, a fermentação acelera, levando menos tempo e produzindo ésteres e fenóis que adicionam ao sabor. As leveduras de lager fermentam melhor em
temperaturas mais baixas, cerca de 10-13°C (50-55°F). Estas leveduras tendem a fermentar mais devagar, produzindo poucos fenóis e criando um sabor mais influenciado pelo lúpulo e cereais.

HI935012 Termômetro para Cerveja
com sonda de aço inoxidável de 1m
O HI935012 é um termômetro termístor portátil à prova
d’água feito para o cervejeiro profissional que precisa
medir a temperatura no centro de um tanque ou recipiente.
Este medidor pode ser usado em outros pontos críticos do
processo de fabricação de cerveja, incluindo a fervura do
mosto e fermentação. O HI935012 é fornecido com a sonda
termístor FC762N2 que é feita de aço inoxidável e tem 1
metro de comprimento. Para uma medição rápida e precisa,
o sensor semicondutor pré-calibrado está localizado na
ponta da sonda.
• Revestimento resistente e à prova d’água IP67
• Desenvolvido para aguentar quedas, batidas e
respingos, o corpo com IP67 garante performance
superior em qualquer ambiente. Estes medidores
são bem protegidos contra poeira e intrusão de água
de qualquer direção.
• LCD grande
•

Um LCD moderno mostra a leitura da medição em °C
ou °F, indicador de estabilidade, mensagens de erro
e indicador de bateria fraca.

Especificações

HI935012

Faixa*

-20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

• CAL Check™

• Bateria Durável

A função de verificação de calibração (CAL Check) do
HI95012 é um recurso de diagnóstico interno que
verifica se há qualquer desvio nos eletrônicos que
pode ocorrer todos os termômetros digitais com o
tempo. Quando o medidor é ligado, o CAL Check
verifica se a calibração interna está dentro de
±0.3°C. Se o desvio for maior uma mensagem de erro
(err) será mostrada. Com CAL Check você terá a
certeza de que o medidor está funcionando corretamente.
• Mensagens de Erro da Soda

•

•

•

• Desligamento Automático
• O medidor pode ser configurado para
desligar automaticamente após 8 ou 60
minutos.

A mensagem “NO PROBE” é mostrada no medidor
quando a sonda não estiver conectada ou se o cabo
estiver quebrado.

• Indicador de Estabilidade
• Um indicador de ampulheta é mostrado no LCD até
que uma leitura estável seja obtida. Uma vez que a
leitura estabilizar, o indicador desaparece e uma
leitura pode ser registrada.

Resolução

0.1°C; 0.1°F

Precisão do Medidor
@ 23.0°C ±5°C

±0.1°C (-20.0 a 120.0°C);
±0.2°F (-4.0 a 248.0°F)

Precisão da Sonda
(FC762N2)

±0.3°C (-10.0 a 80.0°C); ±0.5°F (14 a 176°F);
±0.7°C / ±1.3°F faixa restante

Sonda

FC762N2 sonda de penetração de 1m com cabo branco de 1m e alça branca

Tipo/Vida da Bateria

3 pilhas AAA 1.5V / aprox.4500 horas de uso contínuo; desligamento automático
selecionável pelo usuário após 8 ou 60 minutos sem uso (pode ser desabilitado)

Ambiente

para medição interna do produto:
faixa de operação do produto: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
condição limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
condição de armazenamento e transporte: -40 a 70°C (-40 a 158°F)

Estojo de transporte
O HI935012 possui um estojo de
transporte que armazena tanto o
medidor quanto a sonda. Um lado
maior permite fácil acesso ao
medidor.

umidade relativa 100 %
Temperatura de
Armazenagem/Transporte

-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Dimensões

140 x 57 x 28 mm

Peso

175 g

Informação
Adicional

HI935012 is supplied with FC762N2 temperature probe, protective rubber boot,
1.5V AAA batteries (3), quick reference guide, and instructions in a soft carrying case.

* A faixa de medição pode ser limitada pelo tipo de sonda, e se aplica à haste da sonda.

O termômetro possui uma vida útil de
bateria excepcional de aproximadamente
4500 horas, usando 3 pilhas AAA comuns. O
nível percentual de bateria é mostrado
quando o medidor é ligado para alertar
sobre a bateria restante.

Intercambiável com sondas termístor
da série FC762

HI93501 Termômetro Termístor
O HI93501 é um termômetro estilo termístor que inclui uma sonda de aço inoxidável de penetração substituível (FC762PW). E
mede temperaturas de -50 a 150°C (58 a 302.0°F).
Os recursos padrão incluem revestimento à prova d’água (classificação IP65) e sonda de aço inoxidável de penetração desenvolvida para contato contínuo com gêneros alimentícios. O HI93501 também possui recursos de CAL Check, detecção de bateria
fraca, capacidade de desligamento automático e longa vida útil da bateria.
• Compatível com EN13485
• Sonda termístor FC762PW
• Função CAL Check TM
• Indicação de bateria restante/detecção de bateria fraca
• Desligamento Automático
• Revestimento à prova d’água IP65

Especificações

HI93501

Faixa*

-50.0 a 150.0°C; -58.0 a 302.0°F

Resolução

0.1°C; 0.1°F

Precisão do Medidor
@ 23.0°C ±5°C

±0.1°C (-50.0 a 150.0°C);
±0.2°F (-58.0 a 302.0°F)

Precisão da Sonda
(FC762PW)

±0.3°C (-10.0 a 80.0°C); ±0.5°F (14 a 176°F);
±0.7°C / ±1.3°F faixa restante

Tempo de Resposta
p/ 90% do valor final

10 segundos

Sonda

FC762PW sonda de penetração para propósitos geral com cabo branco de 1m e alça branca

Tipo/Vida da Bateria

1.5V AAA (3) / aprox. 4500 horas de uso contínuo; desligamento automático após 8 ou 60 minutos sem uso (ou desativado).

Ambiente

para medição de ar: Tipo E
para medição interna do produto:
faixa de operação do produto: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
condição limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
condição de armazenamento e transporte: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
umidade relativa 100 %

Intercambiável
com as sondas termístor
da série FC762

Temperatura de Armazenagem/Transporte

-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Dimensões

140 x 57 x 28 mm

Peso

175 g

Certificação

EN 13485:2001
adequação: armazenagem e transporte; ambiente climático: E; classe de precisão: 1;

Informação
Adicional

HI93501 é fornecido com FC762PW sonda de temperatura, 3 pilhas AAA 1.5V, guia rápido e instruções
HI93501-03 inclui todos os itens acima sem a sonda.
* A faixa de medição pode ser limitada pelo tipo de sonda, e se aplica à haste da sonda.

FC762 Sondas Termístor Linha Foodcare

FC762PW Sonda de Penetração
para Propósitos Gerais

FC762N2 Sonda para Tanques,
Recipientes e Tonéis

FC762W1/2 Sonda em fio desenvolvida
para imersão em líquidos
A sonda não suporta alça.

Especificações

Specifications

Specifications

Código

FC762PW

Código

FC762N2

Código

FC762W1/2

Sensor

NTC Termístor

Sensor

NTC Termístor

Sensor

NTC Termístor

Faixa

-50 a 150°C (-58 a 302°F)

Faixa

-50 a 150°C (-58 a 302°F)

Faixa

-50 a 150°C (-58 a 302°F)

Precisão

±0.3°C (-10 a 80°C)/±0.5°F (14 a 176°F);
±0.7°C / ±1.3°F (externo)

Precisão

±0.3°C (-10 a 80°C)/±0.5°F (14 a 176°F);
±0.7°C / ±1.3°F (externo)

Precisão

±0.3°C (-10 a 80°C)/±0.5°F (14 a 176°F);
±0.7°C / ±1.3°F (externo)

Erro de Troca

±0.2°C (±0.4°F)

Erro de Troca

±0.2°C (±0.4°F)

Erro de Troca

±0.2°C (±0.4°F)

Tipo do Conector

RCA

Tipo do Conector

RCA

Tipo do Conector

RCA

Tempo de resposta
(90% do valor final)

6 segundos

Dimensões da Sonda

L 1000 mm x 10 mm

Dimensões da Sonda

L 100 mm x dia 3 mm

aço inoxidável

Tempo de resposta
(90% do valor final)

2 min 45 seg (98%FS)

Material da Sonda
Suporte da Sonda

PVDF

Dimensões da Sonda

L 50 mm x dia 3.6 mm

Cor da Alça da Sonda

branco

Material da Sonda

aço inoxidável AISI 316

Tipo de Cabo

PVC/reto

Tipo de Cabo

PVC/reto

Material da Sonda

aço inoxidável AISI 316

Suporte da Sonda

Polipropileno (PP)

Cor da Alça da Sonda

branco

Tipo de Cabo

PVC/reto

Comprimento do Cabo branco / 2 m

Comprimento do Cabo branco / 2 m

Comprimento do Cabo branco / 2 m

HI935001 Termômetro Termopar Tipo-K
Serviço e preparação de alimentos, embalagens, armazenamento e transporte requerem que a temperaturas seja monitorada e
controlada. Verificação pontual de temperaturas com os termômetros de alimentos da Hanna garante que as rotinas diárias de
trabalho são feitas na temperatura correta.
O HI935001 é um termômetro que inclui uma sonda termopar de penetração, feita de aço inoxidável e substituível, tipo-K
(FC766PW). Este termômetro oferece uma larga faixa de medição de temperatura: de -50 a 300°C (-58.0 a 572°F).
Os recursos padrão incluem revestimento à prova d’água (classificação IP65) e sonda de aço inoxidável de penetração desenvolvida para contato contínuo com gêneros alimentícios. O HI935001 também possui recursos de CAL Check, detecção de bateria
fraca, capacidade de desligamento automático e longa vida útil da bateria.
• Sonda termopar tipo-K FC766PW
• Função CAL Check™
• Indicação de bateria restante/detecção de bateria fraca
• Desligamento Automático
• Revestimento à prova d’água IP65

Especificações

HI935001

Faixa*

-50.0 a 199.9°C / 200 a 300°C; -58.0 a 399.9°F / 400 a 572°F

Resolução

0.1°C (-50.0 a 199.9°C ) / 1°C (200 a 300°C); 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) / 1°F (400 a 572°F)

Precisão do Medidor @ 23.0°C ±5°C

±0.4°C (-50.0 a 300°C); ±0.7°F (-58.0 a 572°F)

Precisão da Sonda (FC766PW)

±1.6°C (-50.0 a 300°C); ±2.9°F (-58.0 a 572°F)

Tempo de Resposta p/ 90% do valor final

20 segundos

Sonda

FC766PW sonda termopar de penetração tip-K com cabo brando de 1 m e alça branca

Tipo/Vida da Bateria

1.5V AAA (3) / aproximadamente 3500 horas de uso contínuo;
desligamento automático após 8 ou 60 minutos sem uso (pode ser desativado).

Ambiente

Faixa de operação do produto: -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Condição Limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
Condição de Armazenamento e Transporte: -40 a 70 °C (-40 a 158°F)
Umidade Relativa 100 %

Intercambiável
com sondas termopar
da série FC766

Temperatura de Armazenagem/Transporte

-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Dimensões

140 x 57 x 28 mm

Peso

178 g

Informações
Adicionais

HI935001 é fornecido com a sonda de temperatura FC766PW, 3 pilhas AAA 1.5V, guia de referência e instruções.
HI935001-03 inclui tudo acima menos a sonda.
* A faixa de medição pode ser limitada pelo tipo de sonda, e se aplica à haste da sonda.

HI935007 Termômetro Termopar Tipo-K
Serviço e preparação de alimentos, embalagens, armazenamento e transporte requerem que a temperatura seja monitorada e
controlada. Verificação pontual de temperaturas com os termômetros de alimentos da Hanna garante que as rotinas diárias de
trabalho são feitas na temperatura correta.
O HI935007 é um termômetro que incorpora uma sonda fixa termopar de penetração, feita de aço inoxidável, tipo-K para fornecer maior precisão. Este termômetro oferece uma larga faixa de medição de temperatura: de -50 a 300°C (-58.0 a 572°F).
Os recursos padrão incluem revestimento à prova d’água (classificação IP65) e sonda de aço inoxidável de penetração desenvolvida para contato contínuo com gêneros alimentícios. O HI935007 também possui recursos de CAL Check, detecção de bateria
fraca, capacidade de desligamento automático e longa vida útil da bateria.
• Sonda termopar tipo-K fixa
• Função CAL Check™
• Indicação de bateria restante/detecção de bateria fraca
• Desligamento Automático
• Revestimento à prova d’água IP65

Especificações

HI935007

Faixa*

-50.0 a 199.9°C / 200 a 300°C; -58.0 a 399.9°F / 400 a 572°F

Resolução

0.1°C (-50.0 a 199.9°C) / 1°C (200 a 300°C); 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) / 1°F (400 a 572°F)

Precisão do Sistema (@ 23.0°C ±5°C )

±1°C (-50.0 a 100.0°C) / ±2 °C (100.0 a 300°C); ±1.8°F (-58.0 a 212°F) / ±3.6 °F (212 a 572°F)

Sonda

sonda fixa de penetração tipo-K com cabo branco de 1 m e alça branca

Tempo de Resposta p/ 90% do valor final

20 segundos

Tipo/Vida da Bateria

1.5V AAA (3) / aproximadamente 3500 horas de uso contínuo;
desligamento automático após 8 ou 60 minutos sem uso (pode ser desativado).

Ambiente

Faixa de condição de operação: -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Condição Limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
Condição de Armazenamento e Transporte: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Umidade relativa 100 %

Temperatura de Armazenagem/Transporte

-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Dimensões

140 x 57 x 28 mm

Peso

178 g

Informações Adicionais

HI935007 é fornecido com sonda fixa de temperatura, 3 pilhas AAA 1.5V, guia de referência e instruções.

* A faixa de medição se aplica à haste da sonda.

Sonda Termopar
fixa

HI9350011 Termômetro Termopar Tipo-K
com sonda ultrarrápida
O HI9350011 é um termômetro termopar tipo-K portátil e à prova d’água feito para monitoramento profissional de temperatura
de alimentos, como parte do plano de análise perigosa de pontos críticos de controle (HACCP) que inclui serviços e produção
de alimentos, embalagens, transporte, restaurantes e buffets. O HI9350011 pode medir em uma larga faixa de temperatura de
-50.0°C até 300°C (-58.0°F a 572°F) e oferece uma alta precisão de ±0.4°C (±0.7°F). A precisão do medidor é garantida com
os recursos de diagnóstico avançado incluindo CAL-Check que verifica se há desvios anormais nos eletrônicos internos,
sistema de prevenção de erros da bateria (BEPS) que não permite que uma leitura seja feita se não houver bateria o suficiente,
e diagnósticos de sonda que alertam o usuário quando a sonda não está conectada ou quando foi danificada.
O termômetro Foodcare HI9350011 é fornecido com a sonda termopar tipo K ultrarrápida e substituível FC766C1 que alcança
90% da leitura final dentro de 4 segundos. A ponta da FC766C1 tem apenas 1.6 mm de diâmetro, permitindo fácil penetração
em sólidos e semissólidos. O corpo de aço inoxidável AISI 316 tem 95 mm de comprimento e é segura para contato com comida.

• Sonda termopar tipo-K ultrarrápida FC766C1
• Função CAL Check™
• Indicação de bateria restante/detecção de bateria fraca
• Desligamento Automático
• Revestimento à prova d’água IP65

Especificações

HI9350011

Faixa*

-50.0 a 199.9°C / 200 a 300°C; -58.0 a 399.9°F / 400 a 572°F

Resolução

0.1°C (-50.0 a 199.9°C ) / 1°C (200 a 300°C); 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) / 1°F (400 a 572°F)

Precisão do Medidor @ 23.0°C ±5°C

±0.4°C (-50.0 a 300°C); ±0.7°F (-58.0 a 572°F)

Precisão da Sonda (FC766C1)

±1.6°C (-50.0 a 300°C); ±2.9°F (-58.0 a 572°F)

Tempo de resposta p/ 90% do valor final

4 segundos

Sonda

FC766C1 sonda termopar de penetração tipo-K com cabo branco de 1 m e alça branca

Tipo/Vida da Bateria

1.5V AAA (3) / aproximadamente 3500 horas de uso contínuo;
desligamento automático após 8 ou 60 minutos sem uso (pode ser desativado).

Ambiente

Faixa de condição de operação: -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Condição limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
Condição de Armazenamento e Transporte: -40 a 70 °C (-40 a 158°F)
Umidade relativa 100 %

Temperatura de Armazenagem/Transporte -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Dimensões
Intercambiável
com as sondas termopar
da série FC766

140 x 57 x 28 mm

Peso

178 g

Informação Adicional

HI9350011 é fornecido com a sonda de temperatura FC766C1, 3 pilhas AAA 1.5V AAA, guia de referência e instruções
*A faixa de medição pode ser limitada pelo tipo de sonda, e se aplica à haste da sonda.

HI935004 Termômetro Termopar Tipo-T
Serviço e preparação de alimentos, embalagens, armazenamento e transporte requerem que a temperaturas seja monitorada
e controlada. A verificação pontual de temperaturas com os termômetros de alimentos da Hanna garante que as rotinas diárias
de trabalho são feitas na temperatura correta.
O HI935004 é um termômetro que inclui uma sonda termopar de penetração, feita de aço inoxidável e substituível, tipo-T
(FC767PW). Este termômetro oferece uma larga faixa de medição de temperatura: de -50 a 300°C (-58.0 a 572°F).
Os recursos padrão incluem revestimento à prova d’água (classificação IP65) e sonda de aço inoxidável de penetração desenvolvida para contato contínuo com gêneros alimentícios. O HI935004 também possui recursos de CAL Check, detecção de
bateria fraca, capacidade de desligamento automático e longa vida útil da bateria.
• Compatível com EN13485
• Sonda termopar tipo-T FC767PW
• Função CAL Check™
• Indicação de bateria restante/detecção de bateria fraca
• Desligamento Automático
• Revestimento à prova d’água IP65

Especificações

HI935004

Faixa*

-50.0 a 199.9°C / 200 a 300°C; -58.0 a 399.9°F / 400 a 572°F

Resolução

0.1°C (-50.0 a 199.9°C) / 1°C (200 a 300°C); 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) / 1°F (400 a 572°F)

Precisão do Medidor @ 23.0°C ±5°C

±0.4°C (-50.0 a 300°C); ±0.7°F (-58.0 a 572°F)

Precisão da Sonda (FC767PW)

±0.6°C (-50 a 100.0°C); ±1.6°C (100.0 a 300°C); ±1.1°F (-58 a 212°F); ±2.9°F (212 a 572°F)

Tempo de resposta p/ 90% do valor final

20 segundos

Sonda

FC767PW penetration, T-type thermocouple probe with 1 m (3.3’) white cable and white handle

Tipo/Vida da Bateria

1.5V AAA (3) / aproximadamente 3500 horas de uso contínuo;
desligamento automático após 8 ou 60 minutos sem uso (pode ser desativado).

Ambiente

para medição de ar: Tipo E
para medição interna do produto:
faixa de condição de operação: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
condição limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
condição de armazenamento e transporte: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
umidade relativa 100 %

Temperatura de Armazenagem/Transporte

-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Dimensões

140 x 57 x 28 mm

Peso

178 g

Certificação

EN 13485:2001
adequação: armazenagem e transporte; ambiente climático: E; classe de precisão: 1;

Informações
Adicionais

HI935004 é fornecido com a sonda de temperatura FC767PW, 3 pilhas AAA 1.5V, guia de referência e instruções
HI935004-03 inclui tudo acima menos a sonda.

*A faixa de medição pode ser limitada pelo tipo de sonda, e se aplica à haste da sonda.

Intercambiável
com sondas termopar
da série FC767

HI935008 Termômetro Termopar Tipo-T
Serviço e preparação de alimentos, embalagens, armazenamento e transporte requerem que a temperaturas seja monitorada
e controlada. A verificação pontual de temperaturas com os termômetros de alimentos da Hanna garante que as rotinas diárias
de trabalho são feitas na temperatura correta.
O HI935008 é um termômetro que incorpora uma sonda fixa termopar de penetração, feita de aço inoxidável, tipo-T. Este
termômetro oferece uma larga faixa de medição de temperatura: de -50 a 300°C (-58.0 a 572°F).
Os recursos padrão incluem revestimento à prova d’água (classificação IP65) e sonda de aço inoxidável de penetração desenvolvida para contato contínuo com gêneros alimentícios. O HI935008 também possui recursos de CAL Check, detecção de
bateria fraca, capacidade de desligamento automático e longa vida útil da bateria.
• Compatível com EN13485
• Sonda fixa termopar tipo-T
• Função CAL Check™
• Indicação de bateria restante/detecção de bateria fraca
• Desligamento Automático
• Revestimento à prova d’água IP65

Especificações

HI935008

Faixa*

-50.0 a 199.9°C / 200 a 300°C; -58.0 a 399.9°F / 400 a 572°F

Resolução

0.1°C (-50.0 a 199.9°C) / 1°C (200 a 300°C); 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) / 1°F (400 a 572°F)

Precisão do Sistema (@ 23.0°C ±5°C )

±0.5°C (-50.0 a 100.0°C); ±1°C (100.0 a 300°C); ±0.9°F (-58.0 a 212°F); ±1.8°F (212 a 572°F)

Tempo de Resposta p/ 90% do valor final

20 segundos

Sonda

sonda termopar fixa de penetração tipo-T com cabo branco de 1m e alça branca

Tipo/Vida da Bateria

1.5V AAA (3) / aproximadamente 3500 horas de uso contínuo;
desligamento automático após 8 ou 60 minutos sem uso (pode ser desativado).

Ambiente

para medição de ar: Tipo E
para medição interna do produto:
faixa de condição de operação: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
condição limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
condição de armazenamento e transporte: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
umidade relativa 100 %

Sonda
termopar
fixa

Temperatura de Armazenagem/Transporte

-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Dimensões

140 x 57 x 28 mm

Peso

178 g

Certificação

EN 13485:2001
adequação: armazenagem e transporte; ambiente climático: E; classe de precisão: 1;

Informação Adicional

HI935008 é fornecido com sonda fixa de temperatura, 3 pilhas AAA 1.5V, guia rápido e instruções.
*A faixa demedição se aplica à haste da sonda.

HI9350041 Termômetro Termopar Tipo-K
com sonda ultrarrápida
O HI9350041 é um termômetro termopar tipo-T portátil e à prova d’água feito para o monitoramento profissional de temperatura de alimentos, como parte do plano de análise perigosa de pontos críticos de controle (HACCP) que inclui serviços e
produção de alimentos, embalagens, transporte, restaurantes e buffets. O HI9350041 pode medir em uma larga faixa de
temperatura de -50.0°C até 300°C (-58.0°F a 572°F) e oferece uma alta precisão de ±0.4°C (±0.7°F). A precisão do medidor
é garantida com os recursos de diagnóstico avançado incluindo CAL-Check que verifica se há desvios anormais nos eletrônicos internos, sistema de prevenção de erros da bateria (BEPS) que não permite que uma leitura seja feita se não houver
bateria o suficiente, e diagnósticos de sonda que alertam o usuário quando a sonda não está conectada ou quando foi danificada.
O termômetro Foodcare HI9350041 é fornecido com a sonda termopar tipo T ultrarrápida e substituível FC767C1 que alcança
90% da leitura final dentro de 4 segundos. A ponta da FC767C1 tem apenas 1.6 mm de diâmetro, permitindo fácil penetração
em sólidos e semissólidos. O corpo de aço inoxidável AISI 316 tem 95 mm de comprimento e é segura para contato com
comida.
O HI9350041 com a HI767C1 é certificado de acordo com o padrão EN13485:2001 que possui requisitos estritos para
precisão, tempo de resposta, condições de operação e armazenamento aplicadas à medição da temperatura do produto que
são destinados ao uso em instalações de transporte, armazenamento e distribuição de alimentos refrigerados, congelados
ou ultracongelados e sorvetes.
• Sonda termopar tipo-T ultrarrápida FC767C1
• Função CAL Check™
• Indicação de bateria restante/detecção de bateria fraca
• Indicador de Estabilidade
• Desligamento Automático
• Revestimento à prova d’água IP65

Especificações

HI9350041

Faixa*

-50.0 a 199.9°C / 200 a 300°C; -58.0 a 399.9°F / 400 a 572°F

Resolução

0.1°C (-50.0 a 199.9°C) / 1°C (200 a 300°C); 0.1°F (-58.0 a 399.9°F) / 1°F (400 a 572°F)

Precisão do Medidor @ 23.0°C ±5°C

±0.4°C (-50.0 a 300°C); ±0.7°F (-58.0 a 572°F)

Precisão da Sonda (FC767C1)

±0.6°C (-50 a 100.0°C); ±1.6°C (100.0 a 300°C); ±1.1°F (-58 a 212°F); ±2.9°F (212 a 572°F)

Tempo de Resposta p/ 90% do valor final

4 segundos

Sonda

FC767C1 sonda termopar de penetração tipo -T com cabo branco de 1 m e alça branca

Tipo/Vida da Bateria

1.5V AAA (3) / aproximadamente 3500 horas de uso contínuo;
desligamento automático após 8 ou 60 minutos sem uso (pode ser desativado).

Ambiente

para medição de ar: Tipo E
para medição interna do produto:
faixa de condição de operação: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
condição limitante: -30 a 50°C (-22 a 122°F)
condição de armazenamento e transporte: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
umidade relativa 100 %

Temperatura de Armazenagem/Transporte

-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Dimensões

140 x 57 x 28 mm

Peso

178 g

Informação Adicional

HI9350041 é fornecido com a sonda de temperatura FC767C1, 3 pilhas AAA 1.5V, guia de referência e instruções

*A faixa de medição pode ser limitada pelo tipo de sonda, e se aplica à haste da sonda.

Intercambiável
com sondas termopar
da série FC767

FC766 Sonda e Extensões Termopar Tipo-K Linha Foodcare

FC766PW Sonda de Penetração

Especificações

FC766C1 Sonda Ultrarrápida

Especificações

FC766TR2 Sonda de Penetração
para Amostras Semissólidas

Especificações

Código

FC766PW

Código

FC766C1

Código

FC766TR2

Temperatura Máx.

300°C (570°F)

Temperatura Máx.

300°C (570°F)

Faixa

-40 a 250°C (-40 a 482°F)

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

13 segundos

Precisão

±1.6°C (-50 a 300°C)/
±2.9°F (-58 a 573 °F)

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

14 segundos

Dimensões da Sonda

L 120 mm x dia 3 mm

3 segundos

Dimensões da Sonda

L 1000 mm x dia 10 mm

Material da Sonda

aço inoxidável

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

L 100 mm x dia 3 mm

aço inoxidável

Polipropileno (PP)

Dimensões da Sonda

Material da Sonda

Alça da Sonda

branca

aço inoxidável AISI 316

PVDF

Cor da Alça da Sonda

Material da Sonda

Alça da Sonda

Polipropileno (PP)

branca

Poliuretano (PUR)/enrolado

Alça da Sonda

Cor da Alça da Sonda

Tipo de Cabo

Cor da Alça da Sonda

branca

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR)/enrolado

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR)/enrolado

Comprimento/Cor do Cabo

2 m / branca

Comprimento/Cor do Cabo

1 m / branca

Tipo de Conector

Tipo-K

Tipo de Conector

Tipo-K

Comprimento/Cor do Cabo

1 m / branca

Tipo de Conector

Tipo-K

FC766 Sonda e Extensões Termopar Tipo-K Linha Foodcare

FC766HD Alça de Sonda

FC766EX Cabo de Extensão

Uma alça robusta de PVC com um cabo de 1m. É fornecido
com um conector fêmea, que permite a conexão com
qualquer sonda FC766Px.

Um cabo enrolado que aumenta o cabo da sonda em 1m com
um conector de cada lada (1 macho e 1 fêmea).

Especificações

Especificações

FC766PF1Sonda de Aço Inoxidável
com Sensor Exposto
O FC766PF1 é uma sonda termopar tipo-K de temperatura
ideal para a medição em amostras com temperaturas
muito altas, como em aplicações industriais, e seu uso é
recomendado com a alça FC766HD e/ou cabo de extensão
FC766EX.

Especificações

Código

FC766HD

Código

FC766EX

Código

FC766PF1

Alça da Sonda

Polipropileno (PP)

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR) / enrolado

Faixa

-40 a 300°C

Cor da Alça da Sonda

branca

Comprimento/Cor do Cabo

1m / branco

Dimensões da Sonda

L100mm x dia 1.5mm

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR) / enrolado

Tipo do Conector

Tipo-K

Material da Sonda

aço inoxidável

Comprimento/Cor do Cabo

1m / branco

Sensor

fios expostos

Tipo do Conector

Tipo-K

Tipo do Conector

Tipo-K

FC766 Sondas Termopar Tipo-K para Aplicações Específicas Linha Foodcare

FC766F/1 Sonda em fio para Lugares
Difíceis de Alcançar

Especificações

FC766Y/1Sonda em fio para Fornos e
Fornalhas

Especificações

FC766W1/1Sonda em Fio com Cabo Isolado

Especificações

Código

FC766F/1

Código

FC766Y/1

Código

FC766W1/1

Faixa

-40 a 400°C (-40 a 752°F)

Faixa

-40 a 1000°C (-40 a 1832°F)

Faixa

-40 a 120°C

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

14 segundos

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

15 segundos

Tempo de Resposta
(98% do valor final)

2 min 30 seg

Dimensões da Sonda

dia 2 mm

Dimensões da Sonda

L 1000 mm x dia 1.5 mm

Dimensões da Sonda

L 44 mm x dia 5mm

Sensor

fio exposto

Material da Sonda

aço inoxidável

Material da Sonda

aço inoxidável

Tipo de Cabo

fibra de vidro isolada/reto

Tipo de Cabo

aço inoxidável/reto

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR)/reto

Comprimento do Cabo

1m

Comprimento do Cabo

1m

Comprimento/Cor do Cabo

1 m / reto

Tipo de Conector

Tipo-K

Tipo de Conector

Tipo-K

Tipo de Conector

Tipo-K

FC766 Sondas Termopar Tipo-K para Aplicações Específicas Linha Foodcare

FC766T/1 Sonda em fio para Lugares
Difíceis de Alcançar

Especificações

FC766TZ1/1 Sonda de aço inoxidável
em fio para Lugares Difíceis de Alcançar

Especificações

FC766TZ2/1 Sonda de Aço Inoxidável
em Fio para Penetração

Especificações

Código

FC766T/1

Código

FC766TZ1/1

Código

FC766TZ2/1

Faixa

-40 a 250°C (-40 a 482°F)

Faixa

-40 a 200°C

Faixa

-40 a 600°C

Dimensões da Sonda

dia 1.9 mm

Dimensões da Sonda

L 100 mm x dia 1.5 mm

Dimensões da Sonda

L 185 mm x dia 1.8 mm

Sensor

fio exposto

Sensor

aço inoxidável

Sensor

aço inoxidável

Tipo de Cabo

PTFE isolado/reto

Tipo de Cabo

reto

Tipo de Cabo

reto

Comprimento do Cabo

1m

Comprimento do Cabo

1 m (3.3’)

Comprimento do Cabo

1m

Tipo de Conector

Tipo-K

Tipo de Conector

Tipo-K

Tipo de Conector

Tipo-K

FC767 Sondas Termopar Tipo-T Linha Foodcare

FC767C1 Sonda Ultrarrápida

Especificações

FC767PW Sonda de Penetração

Especificações

FC767TR2 Sonda de Penetração para
Amostras Semissólidas

Especificações

Código

FC767C1

Código

FC767PW

Código

FC767TR2

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

4 segundos

Faixa

300°C (570°F)

Faixa

-40 a 250°C (-40 a 482°F)

Dimensões da Sonda

L 100 mm x dia 3 mm

Precisão

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

14 segundos

Material da Sonda

aço inoxidável AISI 316

±0.6°C (-50 a 100.0°C);
±1.6°C (100.0 a 300°C) /
±1.1°F (-58 a 212 °F);
±2.9°F (212 a 573 °F)

Dimensões da Sonda

L 1000 mm x dia 10 mm

Alça da Sonda

Polipropileno (PP)

Material da Sonda

aço inoxidável

branca

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

15 segundos

Cor da Alça da Sonda

Alça da Sonda

PVDF

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR)/enrolado

Dimensões da Sonda

L 120 mm x dia 3 mm

Cor da Alça da Sonda

branca

Comprimento/Cor do Cabo

1 m / Branca

Material da Sonda

aço inoxidável

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR)/enrolado

Tipo-T

Alça da Sonda

Polipropileno (PP)

Comprimento/Cor do Cabo

2 m / Branca

Cor da Alça da Sonda

branca

Tipo de Conector

Tipo-T

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR)/enrolado

Comprimento/Cor do Cabo

1 m / Branca

Tipo de Conector

Tipo-T

Tipo de Conector

FC767 Sondas Termopar Tipo-T para Aplicações Específicas Linha Foodcare

FC767W1/1 Sonda em Fio Com Cabo
Isolado

Especificações

FC767Y/1 Sonda em Fio para Fornos
e Fornalhas

Especificações

FC767F/1Sonda em Fio para Lugares
Difíceis de Alcançar

Especificações

Código

FC767W1/1

Código

FC767Y/1

Código

FC767F/1

Faixa

-40 a 120°C

Faixa

-40 a 1000°C (-40 a 1832°F)

Faixa

-40 a 400°C (-40 a 752°F)

Tempo de Resposta
(98% do valor final)

2min 10 seg

Tempo de Resposta
(98% do valor final)

15 segundos

Tempo de Resposta
(90% do valor final)

14 segundos

Dimensões da Sonda

L 44 mm x dia 5mm

Dimensões da Sonda

L 1000 mm x dia 1.5 mm

Dimensões da Sonda

dia 2 mm

Material da Sonda

aço inoxidável

Material da Sonda

aço inoxidável

Sensor

fio exposto

Tipo de Cabo

Poliuretano (PUR) / reto

Tipo de Cabo

aço inoxidável / reto

Tipo de Cabo

fibra de vidro isolada / reto

Comprimento/Cor do Cabo

1 m / branca

Comprimento do Cabo

1m

Comprimento do Caboa

1m

Tipo de Conector

Tipo-T

Tipo de Conector

Tipo-T

Tipo de Conector

Tipo-T

Série HI148 Monitores de Temperatura à Prova d’Água
A série de registradores de temperaturas HI148 é ideal para o
monitoramento de temperaturas em aplicações como o processamento e transporte de alimentos, museus e horticulturas.
Os registradores possuem extensa capacidade de memória: 16.000
amostras para modelos de 1 canal e 8.000 amostras/canal para
modelos de 2 canais.
O software HI92148 (requerido) suporta comunicação entre o
registrador e um computador com Windows® através de um cabo
USB-C. Usando este aplicativo, os parâmetros de aquisição de dados
são selecionáveis pelo usuário e os dados registrados podem ser
baixados e armazenados via cabo USB.
• Revestimento à prova d’água IP67
• Suporte de parede incluso para instalação versátil e
fácil remoção do registrador
• Um ou dois canais, com sensor interno
e/ou externo
• 16.000 amostras (para modelos de 1 canal) ou
8.000 amostras/canal (para modelos de 2 canais)
• Alarmes alto e baixo programáveis
• Intervalo de registro programável de 1 segundo a
24 horas para modelos de 1 canal, de 2 segundos a
24 horas para modelos de 2 canais.
Especificações

• Armazenamento de temperatura no intervalo de registro,
ou de temperatura mínima ou máxima entre os intervalos
• O atraso do registro começa de 1 segundo a 199 horas
usando o aplicativo para PC HI92148 ou o botão de
Iniciar Registro
• Armazenamento não volátil de parâmetros de registro
e dados em EEPROM
• BEPS (Sistema de Prevenção de Erros da Bateria)
• Senha de segurança e número serial do lote

Sensores

HI148-1

T1 interno

-20.0 a 60.0°C / -4.0 a 140.0°F

HI148-2

T1 externo

-40.0 a 125.0°C / -40.0 a 257.0°F

HI148-3

T1 interno
T2 externo

-20.0 a 60.0°C / -4.0 a 140.0°F
-40.0 a 125.0°C / -40.0 a 257.0°F

HI148-4

T1 externo
T2 externo

-40.0 a 125.0°C / -40.0 a 257.0°F
-40.0 a 125.0°C / -40.0 a 257.0°F

• Todos os registradores HI148 são calibrados de
fábrica

Resolução

0.1 ºC (-40.0 a 100.0 ºC); 0.2 ºC (temp. >100.0 ºC)
0.1 ºF (-40.0 a 190.0 ºF) ; 0.3ºF (temp. >190.0 ºF)

Precisão

±0.5 ºC (-40.0 a 0.0 e 70.0 a 100.0 ºC); ±0.4 ºC (0.0 a 70.0 ºC); ±1.0 ºC (>100.0 ºC)
±1.0 ºF (-40.0 a 32.0 e 158.0 a 212.0 ºF); ±0.8 ºF (32.0 a158.0 ºF); ±2.0 ºF (>212.0 ºF)

Informações
Adicionais

HI148-1
1 sensor interno
(mostrado com o suporte de parede incluso)

• Conector USB Tipo C

Série HI148

Modelo

Especificações
Adicionais

conexão USB

Sonda

sonda de aço inoxidável com cabo de silicone com 1 m; 33.5 mm de comprimento, 3.5 mm de diâmetro

Tipo/Vida Bateria

1.5V AAA (3 pcs.) / aproximadamente 2 anos de uso

Ambiente

-20.0 a 60.0 ºC (-4.0 a 140.0 ºF); RH 100%

Dimensões

107 x 59 x 17 mm

Peso

130 g

HI148-1 (1 sensor interno) é fornecido com suporte de parede, software, cabo USB tipo A a C, baterias, e manual de instrução.
HI148-2 (1 sensor externo) é fornecido com suporte de parede, software, cabo USB tipo A a C, baterias, e manual de instrução.
HI148-3 (1 sensor interno, 1 externo) é fornecido com suporte de parede, software, cabo USB tipo A a C, baterias, e manual de instrução.
HI148-4 (2 sensores externos) é fornecido com suporte de parede, software, cabo USB tipo A a C, baterias, e manual de instrução.

HI148-2
1 sensor externo

HI148-3
1 sensor interno e
1 sensor externo

HI148-4
2 sensores externos

Monitorando Caminhões Refrigerados

O monitoramento da temperatura de caminhões refrigerados é essencial durante o transporte de alimentos. Carnes resfriadas devem ser mantidas abaixo de 7°C durante o transporte; a temperatura do leite deve permanecer abaixo de 8°C após a pasteurização.
Os registradores de dados garantem que as temperaturas de armazenamento e durante o transporte não excedam os limites de controle de qualidade e regulamentados. Os monitores de temperatura HI144 da Hanna permite fácil monitoramento do controle de qualidade.

HI144 T-Logger com Suporte de Parede e Cadeado
O monitoramento de temperatura é importante durante todos os estágios de distribuição de
alimentos. Isso inclui o momento em que o produto é embalado e armazenado até o transporte
para o mercado local ou restaurante. Para o armazenamento de alimentos frios, o monitoramento da temperatura é necessário para garantir que o produto está sempre armazenado corretamente para manter a qualidade e segurança afim de prevenir o crescimento de bactérias. O
HI144-10 ajudará a fazer os registros de temperaturas de acordo com o programa de monitoramento HACCP.
Para a manutenção de edifícios, este registrador pode rastrear temperaturas ambientes de um
escritório ou armazém para garantir que os termostatos de aquecimento ou do ar condicionado
estão programados corretamente e ar quente ou frio é distribuído igualmente. Usando o software para PC, o HI144-10 pode ser programado para registrar a temperatura em intervalos de 1
minuto a 24 horas e pode armazenar até 8.000 leituras.
O HI144-10 é fornecido com o HI144 T-Logger, suporte USB, suporte de parede com cadeado e
software. Registradores HI144 adicionais podem ser comprados sem o software e sem o suporte. Cada T-Logger possui seu próprio número de série para identificação de unidades individuais.
• Registrador de Dados Compacto e à Prova d’Água
•

O LCD mostra temperatura, alarmes alto e baixo, status de registro e indicador de bateria

•

Suporte de parede com cadeado

•

Suporte USB para programação e transferência de dados (HI144-10)

• Opções de Programação
•

Opções de início: Direto do PC, data/hora específica, ou pressionar do botão no T-Logger

•

Opções de unidades de medição: °C ou °F

•

Determinação dos pontos de alarmes alto e baixo com indicadores no LCD

•

Intervalo de registro selecionável em minutos e horas

•

Gerenciamento de dados: usar todo o espaço de armazenamento, número fixo ou sobrescrever

• Revisão do Status do Instrumento:

suporte de parede

HI144002 suporte USB
incluso com o HI144-10

Especificações

HI144

Faixa

-30.0 a 70.0°C/-22.0 a 158.0°F

Resolução

0.1°C/0.1°F

Precisão

±0.4°C (-20 a 60°C); ±0.6°C (externo); ±0.7°F (-4 a 140°C); ±1.1°F (externo)

Calibração

calibrado de fábrica

Registro de Dados

até 8.000 amostras

Intervalo de Registro

selecionável pelo usuário, de 1 minuto a 24 horas

Conectividade com
o PC

HI144002 suporte USB conectado a um PC com cabo USB e usando
o software HI92144

• Armazena até 8.000 medições

Tipo/Vida da Bateria

CR2032 3V íons de lítio / aproximadamente 2 anos

• 2 anos de vida útil da bateria

Ambiente

0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% (IP67)

Dimensões

60 x 37 x 17 mm

Peso

29.4 g com bateria

Informações
Adicionais

HI144 é fornecidocom o T-Logger HI144, bateria de íons de lítio CR2032, suporte de parede,
cadeado e manual de instrução
HI144-10 é fornecido com o T-Logger HI144, HI144002 suporte de comunicação USB,
pen drive com o software HI92144 compatível com Windows®, bateria de íons de lítio CR2032,
suporte de parede, cadeado e manual de instrução

•

Vida da bateria e dias de uso

•

Número serial do dispositivo

•

Configurações programadas

• Software para PC (usando o suporte USB HI144002):
•

Interface gráfica para a programação das configurações

•

Exportar dados como arquivo .xls

•

Gráficos integrados que podem ser dimensionados com referência rápida aos alarmes alto e
baixo programados

HI151 Tester de Temperatura Checktemp®4
com sonda dobrável
O HI151 Checktemp 4 é um termômetro portátil perfeito de alta precisão para cozinhas profissionais e caseiras. A sonda dobrável e afiada de aço inoxidável é ideal para testar alimentos
fresca, cozidos e semi-congelados. A ponta sensível permite a medição precisa da temperatura
de alimentos finos ou da parte mais grossa da amostra. O HI151 Checktemp 4 mede a temperatura tanto em °C quanto em °F.
O termômetro possui um corpo compacto e à prova d’água e é calibrado de fábrica. A calibração
é verificada sempre que o termômetro é ligado. Um sensor de movimento elimina a necessidade
de abrir e fechar a sonda quando o medidor fica ocioso.
Estão disponíveis 6 cores de termômetros que se enquadram nos regulamentos de higiene
alimentar e do HACCP.
• Formato ergonômico
• Mede em °C e °F
• Corpo flutuante com proteção IP67
• LCD grande
• Sensor de movimento para ligar o medidor
• Verificação de Calibração Interna

Especificações
Temperatura

Especificações
Adicionais

Informações
Adicionais

HI151
Faixa

-50.0 a 300 °C / -58.0 a 572.0 °F

Resolução

0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1.0 °C (200.0 a 300.0 °C)
0.1 °F (-58.0 a199.9 °F); 1.0 °F (200.0 a572.0 °F)

Precisão
(@25°C/77°F)

± 0.4 °C (-50.0 a-30.0 °C); ± 0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C)
± 0.4 °C (170.0 a 199.9 °C); ± 1.0 °C ± 1 dígito (200.0 a 300.0 °C)
±0.8 °F (-58.0 a -22.0 °F); ±0.4 °F (-22.0 a 199.9 °F)
±1.0 °F (200.0 a 392.0 °F); ±2.0 °F ± 1 dígito (392.0 a 572.0 °F)

Calibração

calibração de fábrica

Sonda

sonda de aço inoxidável com ponto de penetração; 103 x 3 mm (diâmetro)

Tipo/Vida Bateria

CR2032 Li-ion (2) / aprox. 4000 horas de uso contínuo

Auto-Desligamento

1 min, 2 min (padrão), 8 min, 60 min. ou OFF

Ambiente

-30.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F)

Proteção
de Entrada

IP67, revestimento flutuante

Dimensões

165 x 45 x 24 mm

Peso

85 g

HI151 (branco/latícinios) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-1 (vermelho/carne crua) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-2 (azul/peixe cru) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-3 (amarelo/carne cozida) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-4 (verde/saladas e frutas) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-5 (marrom/vegetais) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.

HI151
branco, para latícinios

HI151-1
vermelho, para carne crua

HI151-2
azul, para peixe cru

HI151-3
amarelo, para carne cozida

HI151-4
verde, para saladas e frutas

HI151-5
marrom, para vegetais

Compartimento de
Bateria de Fácil Acesso

Capas Protetoras

HI710027 Capa Protetora azul para
termômetros termopar com uma
sonda substituível.

HI710026 Capa Protetora Azul para
termômetros termístor e com
sonda fixa

Nossa capa protetora de borracha à prova de choque
HI710027 é opcional e oferece máxima proteção contra
impactos para termômetros termopar com sonda
substituível.

Nossa capa protetora de borracha à prova de choque
HI710026 é opcional e oferece máxima proteção contra
impactos para termômetros termístor e sonda fixa.

Suporte
Traseiro
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