
Præcise målinger
- igen og igen
Den nye G 1000-serie til O2-, pH-,
ledningsevne- og temperaturmåling

Yderligere informationer finder du på
www.g1000-series.com eller scan koden:

www.
g1000- 

series.com



G 1000-serien kombinerer
funktion med brugervenlighed

De klare fordele:
•   nøjagtige, hurtige og troværdige målinger
•   optimalt forhold mellem pris og performance
•   lækkert, ergonomisk design og nem betjening
•   drejbart, bagrundsbeslyst og brudfast display
•   vand- og støvtæt i.h.t. IP 65/67
•   lang batterilevetid (op til 5.000 timer)
•    „Offset“ og „Scale“-funktion gør efterjustering til 

en mulighed
•   „Hold“-funktion til fastfrysning af måleresultater
•    „Min/Max“-funktion - gemmer min/max-værdier 

i hukommelsen
•   Temperaturmåler med alarmfunktion
•   Made in Germany

Brugere med indflydelse
Under udviklingen af vores nye G 1000-serie har
vi været i tæt dialog med kunder og potentielle
brugere indenfor forskelligeartede brancher og
industrier.

Følgende kundeønsker har vi implementeret
i G 1000-serien:
•    kompakt og robust udførelse
•    hurtigt reagerende målinger - ingen  

mærkbare forsinkelser
•    Auto-Power-Off og lavt energiforbrug - lang 

batterilevetid
•    Anvendelse af standardbatterier (2x AA)

Tilbehør: Afhængigt af din applikation 
kan du vælge G 1000-tilbehør blandt et 
udvalg af sensorer og elektroder. Har du 
individuelle krav, som kræver yderlige-
re tilpasning, er du velkommen til at  
kontakte os. Detaljeret information 
om vores tilbehørsprogram finder 
du på 
www.g1000-series.com.

Anvendelseseksempel
Laboratorie og undervisning

Anvendelseseksempel
- levnedsmiddelindustrien

Einsatzbeispiel in 
der Gebäudetechnik

G 1500 pH-Måler og G 1700 termometer



Vi ser frem til at høre fra dig:
Tel. +45 64 64 92 00  |  info@ghm.dk

GHM Måleteknik ApS  
Mårslet Byvej 2  |  8320 Mårslet  |  DENMARK
www.ghm.dk  |  www.g1000-series.com

Talrige anvendelsesmuligheder:
•   Laboratorier
•   Kvalitetssikring
•   Håndværk og service
•   Køkken og levnedsmidler
•   Forskning og uddannelse
•   Vand og miljø

Individuelt design
Vi modificerer gerne logo, 
design og udtryk, så det
passer til din virksomhed

Da vi har eget „trykkeri“ er
kundespecifikke farver og eget
typenummer en mulighed for at
understøtte den ønskede profil.
Også selvom styktallet ikke er
skyhøjt. Ring og hør nærmere!

Anvendeleseseksempel
- fiskeopdræt 

Dit Logo


