
  

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-Transit  
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Model 16200  

 

 Model 16300  

30-Day  

      

10-Day  

 New :       
2 τμιματα εγγράφου 

για εφκολθ χριςθ  

 Νζα βελτιωμζνθ 

καρτζλα τραβιγματοσ 

που κάνει 

               πιο εφκολθ τθν ζναρξθ τθσ 

καταγραφισ τθσ 

κερμοκραςίασ. 

 Διπλι κλίμακα :διάγραμμα 

ςε°F/°C.   
  

 Θερμογράφοι με κατοχυρωμζνο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ,  ςχεδιαςμόσ 

ϊςτε να καταγράφει τθν κερμοκραςία κατά το ταξίδι & να ςταματά 

ςτο τζλοσ του ταξιδιοφ τθν καταγραφι. 

 
 

 ειριακόσ αρικμόσ ςε κάκε τεμάχιο 
για τθν ιχνθλαςιμότθτα. 

 
 

          Model 16400 
          60-Day  

 

 

 

 

 

 

 
 
ΔΤΡΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ  

 
 -20°F - 100°F  (-29°C - 38°C)  

ΑΚΡΗΒΔΗΑ ±2°F (±1°C) Ή ΚΑΛΤΣΔΡΑ  

ΑΗΘΖΣΖΡΑ Bi-metal coil  

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Δπαίζζεην ζηελ πίεζε, ζπλνιηθνύ κήθνπο  36 inches (91.4cm), 
δηπιή θιίκαθα  °F/°C  

ΜΔΣΑΓΟΖ Κηλεηήξαο quartz 

Time Keeping Accuracy/Clock Motor  Μέζνο όξνο ±20 δεπηεξόιεπηα αλά κήλα  

  
ΜΠΑΣΑΡΗΑ 

 
AA Carbon Zinc - standard models  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ  3 ρξόληα  

 
ΜΔΓΔΘΟ  

5.5 in (L) x 4 in (W) x 2.5 in (H), 13.5 cm (L) x 10 cm (W) x 6.3 cm 
(H)  

ΒΑΡΟ 6.98oz. (198g)  

Case Lot Size/Weight  20 recorders per case/ 11lbs. (4.9kg)  

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ  CE mark by T.U.V., traceable to N.I.S.T.  



 

ΕΙΔΟ 

ΦΟΡΣΙΟΤ 

ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΦΟΡΣΙΟΤ Ε ΚΙΛΑ 

ΠΕΡΙΠΟΤ 

ΣΙΜΗ 

ΠΩΛΗΗ 

ΕΙΔΟΤ Ε 

€/ΚΙΛΟ 

ΠΕΡΙΠΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΩΛΗΗ 

ΦΟΡΣΙΟΤ € 

ΚΟΣΟ 

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΤ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ *** 

 ΑΞΙΑ 

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΤ  

€ / ΚΙΛΟ 

ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ 

ΑΓΓΟΤΡΙΑ 17.000 1 17.000,00 € 14,50 € 0,00085 € 

ΑΚΣΙΝΙΔΙΟ 21.000 0,85 17.850,00 € 14,50 € 0,00081 € 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ 21.000 1,3 27.300,00 € 14,50 € 0,00053 € 

ΚΕΡΑΙ 17.000 3 51.000,00 € 14,50 € 0,00028 € 

ΝΕΚΣΑΡΙΝΙ 21.000 0,8 16.800,00 € 14,50 € 0,00086 € 

ΠΙΠΕΡΙΑ 14.000 1,3 18.200,00 € 14,50 € 0,00079 € 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 22.000 0,38 8.360,00 € 14,50 € 0,00173 € 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 21.000 0,6 12.600,00 € 14,50 € 0,00115 € 

ΣΑΦΤΛΙΑ 21.000 1 21.000,00 € 14,50 € 0,00069€ 

ΜΗΛΑ 21.000 0,7 14.700,00 € 14,50 € 0,00098 € 

ΑΧΛΑΔΑ 21.000 1,2 25.500,00 € 14,50 € 0,00056 € 

ΦΡΑΟΤΛΑ 17.000 1,8 30.360,00 € 14,50 € 0,00047 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
ΑΓΙΑ ΑΝΝΗ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΣΗ–ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΛ: 2104178451, 2104225034, 2104904114  ΦΑΞ: 2104117079  e-mail: 

fomellas@otenet.gr  http/www.fomesahellas.gr 

               

              

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΙ ΜΙΑ 

ΧΡΗΕΩ 

mailto:fomellas@otenet.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ερμηνεία ηοσ γραθήμαηος : 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΑ ΑΝΝΗ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΣΗ–ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΛ: 2104178451, 2104225034, 2104904114  ΦΑΞ: 2104117079  e-mail: 

fomellas@otenet.gr  http/www.fomesahellas.gr 

 

Εφαρμογές: 
 
1.  Μεταφορζσ οδικζσ, ςιδθροδρομικζσ, 
     με πλοίο και για φορτία με αεροπλάνο. 
 
2.  Χθμικά προϊόντα. 
 
3.  Ευπακι  προϊόντα. 
 
4.  Θάλαμοι  ςυντιρθςθσ και αποπραςινιςμοφ. 
 
6.  Εγκαταςτάςεισ κλιματιςμοφ. 
 

Πλεονεκηήμαηα: 
 
1. Οηθνλνκηθό θαη αζθαιέο( Πιήξεο ζθξαγηζκέλν 
από ηελ αλαρώξεζε  ). 
 
2. Πξαθηηθό (κόλν γηα κία ρξήζε). 
 
3.  Μόληκε αλάγλσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, γηα κηα  
ρξνληθή πεξίνδν, κε  κέγηζηε αθξίβεηα θαη ρσξίο 
εγθαηάζηαζε. 

 

Οδηγίες τρήζης: 

 

1.-πκπιεξώζηε ηε θόξκα  "απηόκαηεο αληηγξαθήο " 

πνπ ππάξρεη ζηνλ  Καηαρσξεηή ηεο ζεξκνθξαζίαο  . 

2.-Σξαβήμηε ηελ θαξηέια εθθίλεζεο "TAB" 

γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαηαρσξεηή  . 

3.-Σνπνζεηήζηε  ηνλ  ζηνλ ηνίρν αθαηξώληαο ην θάιπκκα 

ηεο θνιιεηηθήο ισξίδαο πνπ βξίζθεηαη ζηε πίζσ πιεπξά  

ηνπ Καηαρσξεηή  (ηαηλία δηπιήο όςεσο ). 

4.-Γηα λα ιάβεηε ηελ εγγξαθή, αθαηξέζηε ηε ζθξαγίδα 

πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ Καηαρσξεηή 

θαη ζεθώζηε ην πιαζηηθό θάιπκκα. 

 

 

  Γηα λα κάζνπκε πνηεο ζεξκνθξαζίεο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζε θάζε ζηηγκή,  αξθεί λα θνηηάμνπκε 

ηελ νξηδόληηα γηα ηελ επηζπκεηή εκέξα θαη λα 

αλεβνύκε θαηαθόξπθα  έσο όηνπ ζπκπέζε  κε ηελ 

θόθθηλε γξακκή, πνπ αληηζηνηρεί ζην αξρείν πνπ 

θαηαγξάθεη ην DeltaTRAK 
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                 FlashLink® Mini PDF Logger,            
Model 30092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Feature Specification 

Measurement Range -22ºF to 158ºF (-30°C to 70°C) 

Accuracy ±1.0ºF/0.5ºC 

Data Download Time 30 seconds typical 

Factory Programmable High & Low levels per model 

Delay Start 30 minutes 

Battery Coin Cell Battery 

Dimensions 

1.87in x 3.27 in x 0.236 in                                         

(47.3mm x 83.0mm x 6.0mm) 

Weight 0.367oz. (10.4 grams) 

Shelf Life 18 Months 

Certification 

CE Mark, Calibration traceable to 

NIST, RoHS Compliant 

Display Green and Red LED 

Waterproof Rating IP54 with silicone cap 

Storage conditions 

-4ºF to 122ºF (-20°C to 50°C) 0% to 

95% RH w/o condensation 

System Requirements 

Windows PC with current operating 

system, Adobe Reader 

Download 

Requirements 

Direct USB connection to PC, tablet 

or printer 

  Αυτι θ ςυςκευι καταγραφισ plug-and-play είναι μια 

ςυμπαγισ ςυςκευι εγγραφισ κερμοκραςίασ μιασ χριςθσ με 

ενςωματωμζνθ υποδοχι USB και ενςωματωμζνο λογιςμικό.      

  Ιδανικό για αποςτολζσ εξαγωγισ, είναι εφκολο για τουσ δζκτεσ 

ςε όλο τον κόςμο να κατεβάηουν γριγορα και εφκολα το 

εγγεγραμμζνο ταξίδι χωρίσ να χρθςιμοποιοφν ειδικζσ ςυςκευζσ 

ανάγνωςθσ ι να εγκαταςτιςουν λογιςμικό. Οι αναφορζσ PDF 

δθμιουργοφνται αυτόματα όταν ο καταγραφζασ ςυνδζεται ςτθ 

κφρα USB ενόσ υπολογιςτι ι tablet και τα αρχεία μποροφν να 

αποκθκευτοφν, να εκτυπωκοφν και να μοιραςτοφν μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 
1)υμπαγισ καταγραφικό κερμοκραςίασ μιασ 

χριςθσ 

 

2) Ζνα μοντζλο για οποιαδιποτε διάρκεια ταξιδιοφ 

 

3)Ενςωματωμζνθ υποδοχι USB, δεν απαιτείται 

ειδικι ςυςκευι ανάγνωςθσ 

 

 4)Δεν απαιτείται λογιςμικό για τθ λιψθ δεδομζνων 

 

 5)Σο ενςωματωμζνο λογιςμικό δθμιουργεί 

αυτόματα αναφορά PDF 

 

6)Προβολι αναφορϊν ςε υπολογιςτι ι tablet 

 

7)Σα καταγεγραμμζνα δεδομζνα ζχουν κλιμακωκεί 

αυτόματα για να χωρζςουν το πλιρεσ γράφθμα 


