
Especialmente projetado para profissionais da área de produtos e serviços
alimentícios, o termômetro sem contato Raytek® MiniTemp®FS é rápido,
preciso e mede, sem contato físico, a temperatura superficial dos alimentos,
o que praticamente elimina qualquer possibilidade de contaminação e outros
danos à qualidade dos produtos.

Com sua calibração precisa, o MiniTemp®FS mede a temperatura da
superfície dos alimentos na sua faixa crítica (de 0 a 65ºC), onde bactérias
prejudiciais se multiplicam rapidamente. Além disso, o desempenho do
MiniTemp®FS não é afetado por exposição ao vapor e calor.

Quando usado em conjunto com um termômetro de sonda convencional,
o MiniTemp®FS ajuda na monitoração geral do sistema de segurança
alimentícia, permitindo ao usuário fazer com maior rapidez e freqüência a
varredura da temperatura de diversos pontos e produtos. Não existe maneira
mais rápida de monitorar a temperatura dos alimentos em sua rotina HACCP,
do recebimento da matéria-prima até o prato servido na mesa.

Escolha o termômetro sem contato infravermelho que foi desenvolvido para
uso em aplicações de segurança de alimentos. Conheça a superioridade dos
produtos Raytek - medição de temperaturas rápida, fácil e segura, apoiada em
mais de 35 anos de experiência e atendimento de alta qualidade ao consumidor.

O Novo Companheiro do
Profissional da Área de
Segurança Alimentícia

Termômetro Infravermelho
para Segurança Alimentícia

O termômetro infravermelho
MiniTemp®FS é a escolha
certa para sua rotina de
HACCP. Utilize-o para
garantir confiabilidade
às medições de
temperatura
de alimentos:

• Nas plataformas de
  desembarque

• No transporte

• Na armazenagem

• Na cozinha

•Em balcões quentes e
  frios e áreas de serviço

• Em processos de
  resfriamento e
  reaquecimento

Use também o
MiniTemp®FS para
monitorar a temperatura
de equipamentos e
utensílios da área
alimentícia, como
refrigeradores, fornos,

rotisseries, frigideiras
 e lavadoras.



Especificações e Características

Especificações

Range de Temperatura

Precisão
(assumindo temperatura
operacional de 230C)

Repetibilidade

Range Espectral

Tempo de Resposta

Temperatura Ambiente de Trabalho

Alimentação

Peso

Características

Resolução Ótica

Emissividade

Mira Laser

Espera no Display

Display Retroiluminado (LCD)

Resolução do Display

Opções / Acessórios

-30 a 2000C

para alvos:
entre 0 e 650C: +10C
abaixo de 00C: +10C + 0.1 (décimo de grau)
acima de 650C: 1.5% da leitura

dentro de especificações de precisão do aparelho

8 a 14 µm

< 500mSeg, 95% de leitura

0 a 500C

9V Bateria Alcalina ou NiCad

340g

4:1 95% de energia

pré ajustada em 0.97

pontual

0.50C

Bolsa de Nylon

Distribuído por:


