
Comark C42C                            
Elintarvikelämpömittari ammattikäyttöön 

Comark C42C elintarvikelämpömi�ari    

soveltuu sekä ilman e�ä tuo�eiden      

lämpö�lami�aukseen erinomaisella    

tarkkuudella. 

Se on ser�fioitu eurooppalaisen standardin EN13485: 

2002* mukaises� ja vastaa koko kylmäketjun tarpeita. 

Laaja lämpö�la-alue T-tyypin termopari- tai termistori-

anturilla, sekä IP65 suojausluokka tekee mi�arista   

ihanteellisen kaikkiin vaa�viin tuotantoympäristöihin. 

 

Mi�arin korkean ja matalan lämpö�lan hälytystoimin- 

to varoi�aa sinua ennalta asete�ujen raja-arvojen 

yli�yessä.  

 

C42C-lämpömi�arissa on lukeman pitopainike, joka     

jäädy�ää näytön nykyisen lukeman - hyödyllinen,    

kun lämpö�la on kirja�ava ylös. 

 

Uutena ominaisuutena minimi- ja maksimilukemat.    

Painamalla MAX/MIN -painike�a, voit palau�aa      

näytölle mi�auksen ylimmän ja alimman lukeman. 

 

Mi�arissa on myös ajas�ntoiminto, joka on näppärä 

apu eri valmistusprosesseissa. Ajas�n ak�voidaan   

asetuksissa ja mi�ari häly�ää 30 sekunnin ajan ase-

tetun ajan kulu�ua. 

 

Mi�arissa on BioCote® suojaus. Se on ainoa an�mikro-

binen suojaus, jolle on myönne�y HACCP Interna�ona-

lin ser�fikaa7. BioCote® tuo lisää pintasuojaa ris�kon-

taminaa�ota vastaan. 

UUTUUS! 

Tukeva ja varmiste�u              

6-napainen Lumberg-lii�n 

Laaja mi�ausalue                      

-200 … +400 °C 

4 numeroinen,               

12.5mm LCD-näy�ö 

ON/OFF 

Maksimi/Minimi 

lämpö�la 

Asteikot 

°C tai °F 

Jatkuvanäyt-

töinen kello 

Ajas�n 

Lukeman             

pitotoiminto 

Tukeva ja vedenpitävä kotelo an�-

mikrobisella BioCote® suojauksella 

Varmiste�u       

Lumberg-lii�n 
Maksimi/Minimi 

toiminto muistaa 

korkeimman ja   

matalimman lämpö-

�lan 

Amma�laisen valinta 

Ajas�n ja hälytys-

toiminnot 



Amma�laisen valinta 

PX22L puikkoanturi 

· alue: -40 … +150°C 

· 0.7 m suora kaapeli 

· termistori 

SX24L pinta-anturi 

· alue: -40 … +70°C 

· 3.0 m suora kaapeli 

· termistori 

Desinfiointiliinat 

· PW70T - 70 kpl pakkaus 

· PW200T - 200 kpl pakkaus 

C20WB  

seinäkiinnike/pöytäpidike 
· sopii C4x ja BT4x sarjan 

  mittareille 

PX22L/C puikkoanturi 

· alue: -40 … +150°C 

UUTUUS! 

PX37L Ilma-/puikkoanturi 

· alue: -40 … +150°C 

· 0.7 m suora kaapeli 

· termistori 

· EN13485 mukainen 

PT19L Ohuella anturipäällä 

· alue: -100 … +250°C 

· 1.0 m kierrekaapeli 

· T-tyypin termoparianturi 

PT29L Korkkiruuvianturi 

· alue: -100 … +250°C 

· 1.0 m kierrekaapeli 

· T-tyypin termoparianturi 

Comark C42C                            
Anturit ja lisävarusteet 

Koko anturi- ja lisävarustevalikoima: 

www.comarkinstruments.com 



Comark C42C 
Amma�laisen elintarvikelämpömi�ari 

Comark Instruments                

52 Hurricane Way 

Norwich, Norfolk, NR6 6JB 

United Kingdom 

Tel: +44 (0) 207 942 0712 

Maahantuon� ja myyn�:                

S�g Wahlström Oy 

Suokallion�e 9 

01740 VANTAA 

Puh. (09) 502 4400 

info@swoy.fi | www.swoy.fi 

 

Takuu 

Jokaisella Comark-tuo�eella on takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta normaalissa käytössä ja huollossa.   

Takuuaika on yksi (1) vuosi ellei toisin ilmoiteta ja takuuaika alkaa lähetyspäivämäärästä. Lämpö�la-anturien takuuaika 

on kuusi (6) kuukau�a. 

Takuu koskee ainoastaan Comarkin valtuutetun jälleenmyyjän alkuperäistä ostajaa tai loppukäy�äjää. Tämä takuu ei 

kata vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, lainvastaisesta käytöstä, väärinkäytöstä, rikkoutumisesta on-

ne�omuudessa, laiminlyönnistä, vioista, jotka johtuvat muutoksista tai korjauksista ja huolloista, joita Comark Instru-

ments ei ole valtuu�anut, vaurioista, jotka johtuvat tuotekirjallisuudessa kuvatun tarkoitetun käytön ulkopuolisesta 

käsi�elystä, käytöstä tai varastoinnista.  Takuu ei koske kertakäy�öisiä paristoja. 

Konepesun kestävien mallien takuu on voimassa ainoastaan, jos tuote�a on käyte�y ja puhdiste�u kaupallisessa as�an-

pesukoneessa. Comark Instrumentsin tuo�eet eivät sovellu käyte�äviksi tai puhdiste�aviksi ko�talouskäy�öön tarkoite-

tuissa as�anpesukoneissa. 

Comarkin vastuu on rajallinen ja Comark voi pää�ää palau�aa ostohinnan, korjata tuo�een maksu�a tai vaihtaa takuu-

aikana palautetun viallisen tuo�een uuteen. Tuo�eet on palaute�ava Comarkille tai Comarkin valtuu�amalle palve-

luedustajalle. 

Tämä takuu on ostajan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino ja se poissulkee kaikki muut takuut, niin ilmaistut kuin 

hiljaiset, mukaan lukien, mu�a ei ainoastaan, kaikki hiljaiset soveltuvuustakuut. Comark ei ole vastuussa mistään erityi-

sistä, oheis-, taha�omista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien �etojen menetykset, riippuma�a 

siitä, johtuvatko ne takuurikkomuksista tai perustuvatko ne sopimukseen, väärinkäytökseen, luo�amukseen tai mihin 

tahansa muuhun teoriaan. Koska joissain maissa tai osaval�oissa ei sallita hiljaisen takuun rajaamista tai oheisvahinkojen 

tai välillisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta, tämän takuun rajoitukset ja poikkeukset eivät ehkä koske kaikkia 

ostajia.  

BioCote® 

Joihinkin Comark lämpömi�areiden ja dataloggereiden kuoriin ja antureiden kahvoihin on tehty valmistusvaiheessa BioCo-

te:n hopeaionikäsi�ely. An�mikrobinen käsi�ely estää bakteerikasvua sekä vähentää ris�kontaminaa�on riskiä ja tartuntaa 

ympäristössä. BioCote®:n edut elintarviketeollisuudessa on virallises� tunnuste�u HACCP Interna�onalin myöntämällä 

ser�fikaa�lla.  

HACCP Interna�onal myöntää ser�fikaa�eja toimijoille, joiden tuo�eissa on erinomaises� huomioitu elintarviketurvallisuus, 

ja joiden tuo�eet on erityises� suunniteltu, tai joita yleises� käytetään, elintarviketeollisuudessa. BioCote® on ainoa an�-

mikrobinen ratkaisu, jolla on HACCP Interna�onalin ser�fikaa7. 

Amma�laisen valinta 

Tekniset �edot 
Anturityyppi Termistori tai T-tyypin termopari 

Lii�ntyyppi Lumberg 

Mi�ausalue 

• termistori 

• T-tyyppi 

 

-40 … +125 °C 

-200 … +400 °C 

Näytön erotuskyky 

• > -100 °C 

• < 1000 °C 

• ≤ -100 °C 

 

0.1 °C 

0.1 °C 

1 °C 

Mi�arin tarkkuus +23 °C:ssa 

Koko mi�ausalue 
0.1% lukemasta ± 0.2 °C 

Järjestelmän tarkkuus +23 °C:ssa 

(alueella  0 ... +70 °C) 

   Termistori 

   T-tyyppi *) 
*) Tyypillinen tarkkuus Comark anturilla 

 

< ± 0.3 °C 

± 0.5 °C 

Näy�ö 4-numeroinen, 12.5mm LCD 

Käy�öympäristön lämpö�la -20 … +50 °C 

Ajas�men aika-asetus 1 sekun� … 24 tun�a 

Paristotyyppi 2 x IEC LR6 Size AA 

Pariston kesto (jatkuva) 5000 tun�a 

Paino 128g 

Mitat 152mm x 58mm x 22/27mm 

Anturit ja tarvikkeet, katso www.comarkinstruments.com 

Asteikot °C ja °F 


