
17

GTH 175 PT-TG GTH 175 PT-KGGTH 175 PT-EG GTH 175 PT-G

ISO

HACCP

BAT

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

          

                 
                 

                 
                 

                 
       Kalibrierzeichen / Calibration Mark

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                 
                   

                
                

          

                
                

                
                

                
                

                
                

                
                

      Seite / Page / 1

28
13-09

Werkskalibrierschein / Proprietary Calibration Certificate       

                
                

                
                

                
                

                
                

                
                

                
                

  

Kalibriergegenstand  / Calibration item

Dieser Werkskalibrierschein 

dokumentiert die Rückführung auf 

nationale Normale zur Darstellung 

der Einheiten in Übereinstimmung 

mit dem Internationalen 

Einheitensystem (SI).

Am Kalibriergegenstand (KG) ist

eine Klebemarke angebracht, die 

mit der Kalibriernummer dieses

Werkskalibrierscheines sowie dem 

Kalibriermonat und Jahr 

versehen wurde.  

Für die Einhaltung einer

angemessenen Frist zur 

Wiederholung der Kalibrierung ist 

der Benutzer verantwortlich.

                
                

       

GMH 3710

GTF 101, DIN Kl. B

Sonderanfertigung / Special design

Seriennummer / Serial number

32402

Hersteller / Manufacturer
GHM Messtechnik GmbH

Standort Greisinger

Hans-Sachs-Straße 26

93128 Regenstauf

Auftraggeber / Costumer 

This calibration certificate documents 

the traceability to national standards, 

which realize the units of 

measurements according to the 

International Systems of units (SI). 

The calibration label fixed to the

calibration item contains number,

month and year of the calibration.

The client is responsible for an 

appropriate calibration interval. 

Auftragsnummer / Order number

001029 / 22.08.2013

Datum der Kalibrierung / Date of calibration

10.09.2013

Anzahl der Seiten / Number of pages

3

Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.

Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Leiter des Kalibrierlabors

Sachbearbeiter

Date
Head of calibration laboratory

Person responsible

10. September 2013
Stephan Heine

Florian Hengl
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   GTH 175 PT-K jímka snímače z V4A Ø 3 mm, 
délka 100 mm, s tenkou zapicho-
vací špičkou; tefl onová rukojeť 
a 1 m dlouhý tefl onový kabel 
teplotně odolné do +250 °C; 
nerezová ochrana vývodu kabelu

   GTH 175 PT-G jímka snímače z V4A Ø 1,5 mm, 
délka 100 mm, s tenkou zapicho-
vací špičkou; tefl onová rukojeť 
a 1 m dlouhý tefl onový kabel 
teplotně odolné do +250 °C; 
nerezová ochrana vývodu kabelu

Displej: 3½-místný, 13 mm vysoký LCD
Jmenovitá teplota: +25 °C
Provozní teplota: -30 ... +45 °C
Skladovací teplota: -30 ... +70 °C
Napájení: baterie 9 V
Životnost baterie: ~ 200 provozních hodin
Pouzdro: pouzdro z nárazuvzdorného ABS
Rozměry: ~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h)
Hmotnost: ~ 190 g

(včetně baterie a snímače teploty)
Rozsah dodávky: přístroj, baterie, návod k obsluze

Varianty:
GTH 175 PT-T - WD    
obj. č.  600242 
GTH 175 PT-E - WD    
obj. č.  602307 
Vodotěsné provedení snímače: 
Snímač shodný s GTH 175 PT-T a GTH 175 PT-E, ale vy-
bavený PVC kabelem a vodotěsnou rukojetí (max. 100 °C).
(u provedení GTH 175 PT-K a GTH 175 PT-G není tato 
volba možná)
Zakázková provedení na dotaz: 
např. jiné délky jímky nebo kabelu

Příslušenství:
ST-KR  
obj. č.  601082 
ochranné pouzdro, určené pro GTH 175
GKK 1100  
obj. č.  601060 
transportní kufr (340 x 275 x 83 mm) s univerzální vložkou

přesný kapesní teploměr se snímačem Pt1000

komplety s kalibračními protokoly ISO GTH 175 PT-T  
obj. č.  600051 
teploměr včetně univerzálního snímače

GTH 175 PT-E  
obj. č.  600052 
teploměr včetně zapichovacího snímače

 GTH 175 PT-K  
obj. č.  600053 
teploměr včetně zapichovacího snímače z tefl onu

GTH 175 PT-G  
obj. č.  601836 
teploměr včetně zapichovacího snímače Ø 1,5 mm z tefl onu

Použití:
Přesné měření kapalin, jádra potravin (se zapichovacím 
snímačem), vzduchu a plynů nebo jako referenční přístroj 
pro kalibraci dalších přístrojů. Rukojeť a kabel u provedení 
-T a -E jsou teplotně odolné do 100 °C, provedení -K a -G 
do 250 °C.

Technické údaje:
Měřicí rozsah: -199,9 ... +199,9 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: 
(při jmenovité teplotě) 

0,1 % z MH ±2 číslice v rozsahu: 
-70,0 ... +199,9 °C, snímač je ka-
librován s přístrojem, v rozsahu 0 
až +100 °C je dosaženo přesnosti 
~ 0,1 °C ± 1 číslice

Snímač: Pt1000, 2-vodič, izolovaně osaze-
ný do jímky V4A (1.4571), pevně 
spojený s přístrojem

   GTH 175 PT-T jímka snímače z V4A Ø 3 mm, 
délka 100 mm; plastová rukojeť 
~ 135 mm a 1 m dlouhý fl exibilní 
silikonový kabel teplotně odolné 
do 100 °C; spirálová ochrana 
vývodu kabelu

   GTH 175 PT-E jímka snímače z V4A Ø 3 mm, 
délka 100 mm, s tenkou zapicho-
vací špičkou pro měkká plastická 
média; plastová rukojeť ~ 135 mm 
a 1 m dlouhý fl exibilní silikonový 
kabel teplotně odolné do +100 °C; 
spirálová ochrana vývodu kabelu

KAPALINY

MĚKKÁ PLASTICKÁ 

TEPLOTA JÁDRA

TEPLOTA JÁDRA

VZDUCH / PLYNY

MÉDIA

POTRAVINY, Ø 3 MM

MASNÉ VÝROBKY, Ø 1,5 MM

GTH 175 PT-T-WPT2  
obj. č.  602670 
kompletní nabídka s ponorným snímačem, ISO kalibračním 
protokolem WPT2 A  (0 °C / 70 °C) a kufrem GKK 252

GTH 175 PT-T-WPT3  
obj. č.  602673 
kompletní nabídka s ponorným snímačem, ISO kalibračním 
protokolem WPT3 (-20 / 0 / +70 °C) a kufrem GKK 252

GTH 175 PT-E-WPT3  
obj. č.  602674 
kompletní nabídka se zapichovacím snímačem, ISO kalibrač-
ním protokolem WPT3 (-20 / 0 / +70 °C) a kufrem GKK 252

VÝHODY:

• jednoduché ovládání

• vysoká přesnost a kvalita


