
 

TQC MAGNETISCHE THERMOMETER voor oppervlaktetemperatuur 
TM0015 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

TQC Magnetische Thermometer voor het meten van de 
oppervlaktetemperatuur aan metalen objecten.  
Met de sterke magneet aan de achterzijde kan de thermometer 
eenvoudig op een ferro ondergrond geplaatst worden.  
De oppervlaktetemperatuur wordt uitgelezen in °C en °F.  
Meetbereik is -10°C to + 70°C; +14°F to 160 °F. De klok van de 
thermometer is 65mm in doorsnede. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Coating industrie, straalwerken, galvaniseren, laboratorium, schilderen, scheepvaart industrie, 
metaalbescherming enz.. 
 
LEVERINGSOMVANG 

De TQC Magnetische Thermometer wordt standaard geleverd in een stevig lederen tasje met riemclip. 
 
ART NO. 

TM0015 TQC Magnetische thermometer voor oppervlaktetemperatuur 
Meetbereik -10°C..+70°C  en  +14°F tot +160 °F  

 
SPECIFICATIES 

Materiaal : Hoogwaardige RVS kast met zilver (°C) en zwarte (°F) afleesschaal. 
Diameter : 63mm 
Hoogte : 25mm 
Magnetisch hechtvlak : 35mm 
 
GEBRUIK 

Plaats de thermometer op het object waarvan de temperatuur gemeten dient te worden. De magneet zorgt 
voor een hechte verbinding met het (stalen) oppervlak. Gun de thermometer enige tijd om te aclimatiseren 
met de ondergrond alvorens deze af te lezen. Lees nu de temperatuur af en gebruik deze voor registratie of 
als hulp bij het bepalen van het dauwpunt.  
 
Het dauwpunt kan herleid worden met behulp van de optionele dauwpunt calculator en een relatieve vocht 
meter. Zie optionele instrumenten. 



 
 

OPTIONELE INSTRUMENTEN 

TM0040 TQC Dauwpunt Calculator 
TM0081 Slinger Psychrometer 
RV2000  ST-321 elektronische thermohygrometer 
 
ONDERHOUD 

• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik geen schurende (hulp-)middelen zoals een 
harde borstel of schuurmiddelen. Dit kan onherstelbare schade veroorzaken.  

• Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt. 
 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een 
ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of 
het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 
we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we 
geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die 
invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, 
accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit 
het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid 
onzer zijde). De gegeven informatie in deze datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen 
voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 


