
Analisador de Óleo FOM 330
PARA A DETERMINAÇÃO PRECISA DA QUALIDADE DO ÓLEO DE FRITURA

Tipo Descrição Código
FOM 330-4-Kit Kit analisador de qualidade do óleo (incluindo o analisador de óleo com quatro 

botões, capa protetora, estojo de transporte, documentação)
1340-2700

FOM 330-1-Kit Kit monitor de qualidade do óleo (incluindo o analisador de óleo com um botão, 
capa protetora, maleta de transporte, documentação)

1340-2702

CO 330 Óleo de referência para o analisador FOM 330 1341-2700

Rigor Validação e Automação
Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1488 Sala 13 - Vila Nova, Campinas - SP, 
13073-221

Tel: (19) 4042-6010 

www.rigorautomacao.com.br   contato@rigorautomacao.com.br

O novo analisador de qualidade do Óleo para alimentos Ebro FOM 330 vem com led 
indicador que mostra a qualidade do óleo de fritura. Além disso, as melhorias na medição e 
na compensação de temperatura permitem uma medição ainda mais confiável, 
especialmente a baixas temperaturas.

Dados Técnicos

Faixa de medição: óleo 0 % ... 40 % TPM* 
Temperatura do óleo: +50 °C to +200 °C / +122 °F to +392 °F)

Exatidão: óleo ± 2 %

Resolução: óleo 0.5 %

Faixa de medição: 
temperatura 

+50 °C ... +200 °C (+122 °F ... +392 °F)

Exatidão: temperatura ± 1 °C

Resolução: temperatura 0.1 °C

Temperatura de operação -20 °C ... +50 °C (-4 °F ... 122 °F)

Temperatura de armazenagem -25 °C ... +60 °C (-13 °F ... 140 °F)

Bateria 3V litio substituível

Durabilidade bateria Até 3 years

Dimensões (L x B x H) 314 x 54 x 22 mm

Material da carcaça ABS (segurança alimentar)

Peso Aproximadamente 200 g

Classe de proteção IP 67 (a prova d'água)

Certificado Certificado de calibração de fábrica
*TPM: Total material polar

• Led de indicação da 
qualidade do óleo 
claramente visível
• Medição confiável a 
partir de + 50 ° C
• Display de fácil leitura
• Estrutura de menu 
simplificada
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