Informações para o usuário
Sonda Extech RH550-P e cabo RH550-C
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1 Sonda de substituição RH550-P
A sonda de temperatura e umidade RH550-P é uma sonda de substituição para o medidor de temperatura e umidade Extech RH550. A sonda RH550-P tem uma calibração fixa, portanto, a precisão do medidor da RH550 é garantida.

2 Cabo de extensão RH550-C.
O cabo de extensão de sonda RH550-C permite que o usuário separe a sonda da unidade principal do medidor RH550. Até 3 cabos podem ser conectados em série sem
perda na precisão das leituras de temperatura e umidade. O comprimento do cabo é de
aproximadamente 197 cm (6,5 pés). O comprimento do cabo, incluindo os conectores
em ambas as extremidades, é de aproximadamente 210 cm (6,9 pés).

3 Garantia
A FLIR Systems, Inc. garante que o cabo e a sonda da marca Extech está livre de defeitos de fabricação e em suas peças por até 6 meses a partir da data de envio.

4 Apoio ao Cliente
Telefone do suporte ao cliente: EUA (866) 477-3687; Internacional +1 (603) 324-7800
E-mail para calibração, reparo e devoluções: repair@extech.com
Suporte técnico: https://support.flir.com
Site principal da Extech: www.extech.com
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