
HI145 

Digitale thermometer met robuuste steeksonde 

HACCP-thermometer in 
T-vorm
HI145 thermometers werden ontwik-
keld voor HACCP-programma’s die 
een hoog rendement combineren met 
gebruiksvriendelijkheid. Het duurzame 
handvat in T-vorm past comfortabel 
in uw hand en is ideaal voor toepas-
singen waar toegepaste kracht nodig 
is voor penetratie, zoals bij inkomende 
vleesinspecties en halfbevroren 
voedsel. Het lcd-scherm bovenaan 
de meter zorgt voor een eenvoudige 
aflezing bij kooktoepassingen.

De HI145 thermometer is ideaal 
geschikt voor het controleren van 
binnenkomende goederen en voed-
selopslag, net zoals toepassingen in 
voedselvoorbereiding, en tijdens het 
koken.

HI145-00 is uitgerust met een 
125 mm lange sonde uit AISI 316 
roestvrij staal. Het scherpe, kegelvor-
mige uiteinde zorgt voor een snelle 
reactie en verbeterde nauwkeurigheid 
over het hele bereik. HI145-20 is voor-
zien van een 300 mm lange sonde uit 
roestvrij staal, ideaal voor het con-
troleren van hete vloeistoffen, zoals 
frituren en soepbereiding.

Met een automatische CAL Check™-
optie, voert de HI145-serie een 
zelfstandige controle uit van de 
kalibratiestatus en toont dit op het 
lcd-scherm. Met deze optie is nauw-
keurigheid verzekerd en kan u ver-
trouwen hebben in uw metingen.

 D T-vorm voor gemakkelijke 
aflezing van het lcd-scherm

 D 2 lengtes van sonde beschikbaar
 D CAL Check™ 
 D Ideaal voor halfvaste stof-

fen, gefrituurde producten 
en soepvoorbereidingen

 D Uitzonderlijk lange levensduur 
van de batterij: meer dan een jaar

Specificaties HI145-00 HI145-20
Bereik -50,0 tot 220 °C

Resolutie 0,1 °C (-50,0 tot 199,9 °C), 
1 °C (200 tot 220 °C) 

Nauwkeurigheid ±0,3 °C (-20 tot 90 °C),
±0,4 % volle schaal (buiten) 

Sonde roestvrij staal
125 mm x dia 5 mm 

roestvrij staal
300 mm x dia 5 mm 

Batterijtype/levensduur 1,5 V AAA (1 stuk)/ong. 10000 u continu gebruik, automatische 
uitschakeling na 8 min. niet-gebruik

Omgeving -10 tot 50 °C, RH max. 95 %
Afmetingen 92 x 165 x 38 mm 92 x 340 x 38 mm
Gewicht 65g 80g

Bestelinformatie
Alle modellen van de HI145-reeks zijn 
volledig voorzien van een batterij en een 
handleiding
HI145-00 met sonde van 125 mm
HI145-20 met sonde van 300 mm
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