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PŘESNÝ RYCHLÝ TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY TYPU K

 GTH 1170   
obj. č.  600000 
přesný rychlý teploměr pro výměnné termočlánkové snímače typu K, bez příslušenství

Použití:

Velice rychlé a přesné měření teploty povrchů, kapalin, měkkých plastických médií, vzduchu, 
plynů atd.

Technické údaje:

Měřicí rozsahy: -65,0 ... +199,9 °C popř. -65 ... +1150 °C
(-85,0 ... +199,9 °F popř. -85 ... +1999 °F)

Rozlišení: 0,1 °C popř. 1 °C (0,1 °F popř. 1 °F)

Přesnost: ±1 číslice 

(při jmenovité teplotě)

-65,0 ... +199,9 °C: ±0,05 % z MH ± 0,2 % FS
-65 ... +1150 °C: ±0,1 % z MH ± 0,2 % FS

Vliv teploty: 0,01 % / K

Referenční bod: ±0,3 °C

Připojení snímače: 2-pólový normalizovaný beztermonapěťový plochý konektor 
vhodný pro všechny snímače teploty NiCr-Ni (typ K)

Displej: 3½-místný, 13 mm vysoký LCD

Provozní teplota: -25 ... +50 °C

Skladovací teplota: -25 ... +70 °C

Napájení: baterie 9 V

Měřicí interval: ~ 3 měření za sekundu

Životnost baterie: ~ 2000 provozních hodin

Rozměry: ~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h), z nárazuvzdorného plastu ABS

Hmotnost: ~ 135 g 

Rozsah dodávky: přístroj, baterie, návod k obsluze

Příslušenství:

další snímače teploty NiCr-Ni (typ K)  od strany 31

ST-KN  

obj. č.  601080 
ochranné pouzdro, určené pro GTH 1170

GTH 1170-GTF 900-WPT  

obj. č.  602675 
měřicí souprava přístroje GTH 1170 s ponorným snímačem GTF 900, ISO kalibračním 
protokolem WPT (kal. body: 0 / +100 / +250 / +500 °C) a transportním kufrem GKK 1100

RYCHLÝ TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY TYPU K

 GTH 1150  
obj. č.  611499 
rychlý teploměr pro výměnné termočlánkové snímače typu K, bez příslušenství

 GMH 1150   
obj. č.  600045 
rychlý teploměr pro výměnné termočlánkové snímače typu K, bez příslušenství

Použití:

Velice rychlé měření teploty povrchů, kapalin, měkkých plastických médií, vzduchu a plynů. 
Teploměr má široké uplatnění všude tam, kde postačuje měření s rozlišením 1 °C.

Technické údaje:

Měřicí rozsah: -50 ... +1150 °C

Rozlišení: 1 °C

Přesnost:

(při jmenovité teplotě 

= 25 °C)

≤1 % ± 1 číslice (od -20 ... +550 popř. 920 ... 1150 °C)
≤1,5 % ± 1 číslice (od 550 ... 920 °C) 
od -20 ... -50 °C dle přiložené korekční tabulky

Připojení snímače: 2-pólový normalizovaný beztermonapěťový plochý konektor 
vhodný pro všechny snímače teploty NiCr-Ni (typ K)

Displej: 3½-místný, 13 mm vysoký LCD

Provozní teplota: 0 ... 45 °C

Skladovací teplota: -20 ... +70 °C

Napájení: baterie 9 V
u GMH 1150 navíc zásuvka pro připojení externího napájecího 
napětí 10,5 - 12 V DC (vhodný síťový zdroj: GNG 10/3000)

Životnost baterie: ~ 700 provozních hodin

Rozměry a pouzdro: GTH 1150: ~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h)
   pouzdro z nárazuvzdorného plastu ABS
GMH 1150: ~ 142 x 71 x 26 mm (v x š x h)
   pouzdro z nárazuvzdorného plastu ABS, čelní krytí IP 65,
   integrovaná opěrka / závěs

Rozsah dodávky: přístroj, baterie, návod k obsluze

Příslušenství:

GTF 300  

obj. č.  600039 
drátový snímač

další snímače teploty NiCr-Ni (typ K)  od strany 31

GNG 10 / 3000  

obj. č.  600273 
 síťový zdroj 

ST-KN 

obj. č.  601080 
ochranné pouzdro, určené pro GTH 1150

ST-N1  

obj. č.  601070 
ochranné pouzdro, určené pro GMH 1150
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Kalibriergegenstand  / Calibration item 

Dieser Werkskalibrierschein 

dokumentiert die Rückführung auf 

nationale Normale zur Darstellung 

der Einheiten in Übereinstimmung 

mit dem Internationalen 

Einheitensystem (SI). 

Am Kalibriergegenstand (KG) ist 

eine Klebemarke angebracht, die 

mit der Kalibriernummer dieses 

Werkskalibrierscheines sowie dem 

Kalibriermonat und Jahr  

versehen wurde.  

Für die Einhaltung einer 

angemessenen Frist zur 

Wiederholung der Kalibrierung ist 

der Benutzer verantwortlich.     

                
                

        

 
 
 
 

GMH 3710  

GTF 101, DIN Kl. B, 

Sonderanfertigung / Special design 

 

Seriennummer / Serial number 
 

 
 

32405175 

 

 

Hersteller / Manufacturer 

 
GHM GROUP - Greisinger  

GHM Messtechnik GmbH 

Hans-Sachs-Straße 26 

93128 Regenstauf 

 

Auftraggeber / Costumer 

This calibration certificate documents 

the traceability to national standards, 

which realize the units of 

measurements according to the 

International Systems of units (SI). 

The calibration label fixed to the 

calibration item contains number, 

month and year of the calibration. 

The client is responsible for an 

appropriate calibration interval. 
 
 

 
 
 
 

Auftragsnummer / Order number 

 
12.05.2017 

 

Datum der Kalibrierung / Date of calibration 

 
22.06.2017 

 

Anzahl der Seiten / Number of pages 

 
3 
 

Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.  

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.  

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. 

Calibration certificates without signature are not valid. 

     
 
Datum 

Leiter des Kalibrierlabors 
Sachbearbeiter 

Date 
Head of calibration laboratory 

Person responsible 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22. Juni 2017 
Stephan Heine 

Alexandra König-Gerbersdorf 
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