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Instrumentos de Medição para Supermercados

Termo-Higrômetro com Sonda 
Externa Simpla - Th02

Termo-higrômetro com sonda 
externa da linha Simpla.
Conta com seleção °C / °F, 
registros de máximas e mínimas, 
apoio retrátil, furação traseira com 
encaixe (para fixação em parede) 
e indicação das condições 
ambiente: comfort (confortável), 
dry (seco) e wet (úmido). 

Medidor de pH de Bolso 
(phmetro) - Ak90

Medidor de pH de bolso com 
eletrodo substituível, visor LCD 
com indicação dupla (pH e 
temperatura) e compensação 
automática de temperatura (ATC).
Calibração automática em até 3 
pontos.

R$ 57,50

R$ 199,00

Termômetro Digital Resistente 
à Água - Ak08

Termômetro tipo espeto com 
haste de penetração de aço inox 
com 120mm de comprimento. 
Faixa de medição de -50 a 200°C. 
Registros de máxima e mínima.

Termômetro Dobrável 
Gourmet

O Termômetro Dobrável Gourmet  
é ideal para processos críticos, 
que necessitam de alta exatidão 
e resposta rápida na temperatura.
Exatidão de 0.5°C em toda a 
escala.

R$ 122,90
R$ 239,90

Termômetro Infravermelho 
(-50 a 380°C) - Simpla Ti38

Possui mira laser, backlight, 
faixa de medição de -50 a 380°C 
com resolução de 0.1°C, distância 
focal de 8:1, registros de máxima 
de mínima e visor com iluminação 
backlight.

Termômetro Portátil com 
Alarme e Sonda 
Externa - Ak904

Com faixa de medição de -50°C a 
200°C, o seu grande diferencial é 
a sua excelente exatidão de 
±0.5°C, entre -20 e 120°C.

R$ 129,90

R$ 399,00

Termômetro Portátil com 2 
Entradas Tipo K - Ak895

Realiza registros de máxima e 
mínima (Max-Min), congelamento 
de leitura (função HOLD), cálculo 
da média das últimas 10 medições 
(AVG) e seleção da unidade de 
medida de temperatura (°C/°F).

R$ 499,00

1 ano garantia

2 anos garantia

2 anos garantia
2 anos garantia

1 ano garantia

2 anos garantia

2 anos garantia
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