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ZAVAŘOVACÍ TEPLOMĚR DTD 2

Popis a použití
Teploměr DTD 2 je určen ke stanovení teploty vody
při  sterilizaci  ovoce,  zeleniny,  hub  ve  stanoveném
rozsahu  teplot.  Teploměr  DTD  2  je  možno  použít
k měření teplot v jakékoliv poloze. Stonek teploměru
je na konci vodotěsně uzavřen, takže se používá bez
jímky.  Hlavice  teploměru  může  být  umístěna
v prostředí  s   teplotou  0  až  +80  °C.  Spodní  část
hlavice, která je v přímém styku s víkem zavařovacího
hrnce,  snáší  teplotu  do  +95  °C.  Hlavice  teploměru
nesmí  přijít  do  styku  s otevřeným  plamenem  ani
nesmí být ponořena do vody.  Měřená teplota nesmí
přesahovat měřicí  rozsah stupnice.  S teploměrem je
nutno zacházet bez silnějších otřesů a rázů.  Stonek
teploměru  musí  být  při  měření  minimálně 100 mm
ponořen  v prostředí  s měřenou  teplotou.  Stonek  se
nesmí mechanicky namáhat.

Rozměrový náčrt

Technické údaje
Dělení stupnice po 2 °C
Měřicí rozsah +20 až +110 °C
Přesnost ±2,5 %  z  rozsahu
Hmotnost cca 75 g

Podmínky skladování
Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max.
relativní vlhkostí 70 % a s teplotou 0 °C až 30 °C bez
náhlých  teplotních  změn  a  s vyloučením  rosného
bodu na kovových částech teploměru.
Skladovací prostor musí být prostý chemických nebo
jiných  činitelů,  které  působí  rušivě  na  hotové
uskladněné  výrobky.  S teploměry  je  nutno  zacházet
šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

Likvidace:
Likvidaci  provést  následujícím  způsobem.  Odevzdat
do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování:
Závady teploměrů odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka:
Za předpokladu, že bude DTD 2 umístěn a používán
v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži a
obsluze,  poskytuje  výrobce  záruku  dle  platného
zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.
Výrobce odmítne záruční  opravu,  jestliže byl  přístroj
poškozen: 

• při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho
zákazníky

• při  montáži  nebo  demontáži  do  zařízení
odběratele, popř. jeho zákazníků.

Záruční a pozáruční opravy
Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný
výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.
Havlíčkova 919/24
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263
Fax: 583 718 150 
E-mail: prodej@metra-su.cz 
www: http://www.metra-su.cz
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