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NEW



Přístroje řady G 1000 spojují funkčnost 

s uživatelskou přívětivostí

Jejich přednosti:

•   přesnost, rychlost a spolehlivost
•   vynikající poměr cena/výkon
•    ergonomický design a snadné ovládání
•    otáčecí, podsvícený, nerozbitným sklem 

chráněný displej
•   odolnost proti vniknutí vody a prachu stupně    
     krytí IP 65/67
•   vysoká výdrž baterie (až 5000 hodin)
•    funkce nastavení off setu a strmosti umožňuje 

dodatečné uživatelské nastavení měření 
(volně nastavitelný nulový bod)

•     funkce “Hold” - zastavení měřené hodnoty na displeji
•   funkce “Min / Max” pro zobrazení minima 
    a maxima naměřených hodnot
•   teploměr G 1700 je vybaven alarmovou funkcí 
•   Made in Germany

příklad použití 

potravinářský průmysl

příklad použití 
technické zařízení budov

pH metr G 1500 a kompaktní teploměr G 1700



Přesné & jednoduché měření
Před vývojem nové řady přístrojů G 1000 jsme in-
tenzivně diskutovali se zákazníky z mnoha odvětví 
průmyslu jejich požadavky na nový produkt tak, 
abychom je mohli vzít v maximální míře v potaz.

Nová produktová řada přináší:

•  kompaktní a robustní přístroj
•  rychlé měření, prakticky bez jakéhokoliv

zpoždění a čekání
•  Auto-Power-Off  a nízkou spotřebu energie
•  bateriový provoz na 2 kusy baterií typu AA

s jejich jednoduchou výměnou

Příslušenství: Z široké nabídky senzorů a 
elektrod si můžete vybrat optimální pří-
slušenství přístrojů G 1000 pro Vaši apli-
kaci. Pokud máte speciální požadavky, 
kontaktujte nás! Rádi Vám připravíme 
zákaznické řešení Vašeho požadavku. 
Detailní informace k příslušenství 
najdete na webové stránce
www.g1000-serie.de.

příklad použití 

laboratorní analýza



Těšíme se na Vaše objednávky:

Tel.  +420 251 613 828  |  info@greisinger.cz

Zastoupení GHM GROUP pro Česko a Slovensko

GHM MĚŘICÍ TECHNIKA  |  GHM - GREISINGER s.r.o.      
Ovčí hájek 2153/2 |  158 00 Praha 13 |  Česká republika
www.greisinger.cz  |  www.g1000-serie.de

Ideální pro velké množství aplikací:

•   laboratorní analytika
•   kontrola kvality
•   řemesla a služby
•   produkce potravin
•   výzkum a vývoj a mnoho dalších

Individuální design
Modifi kujeme design pouzder 

dle Vašich přání.

Potisk pouzdra ve Vašich fi remních 
barvách a s Vaším logem.
 
Kontaktujte nás!

Příklad použití 
chov ryb

Ihr Logo




