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Quotation:             optovláknový teploměr FOTEMP-OEM-PLUS  
Q. number:     N214094 

Pol. Popis 
Jednotková 
cena  [EUR] Množství Cena [EUR) 

1 
EGO0252 

FOTEMP-OEMplus-4CH, USB, RS232, AO 0-10 V  
EMC kompaktní kryt, 4 měřící kanály, barevný LCD 
displej 2.8“, standardní odchylka +/- 0.2 °K, 
rozlišení 0,1°C, reakční čas 250 ms / kanál,  
Rozsah teplot -200oC až +300oC, interface USB, 
RS232, napájení 12VDC, adaptér v ceně, optický 
konektor ST, včetně softwaru FOTEMP-Assistant 
for Windows, Analogový výstup 0-10 V na BNC 
konektor, kalibrace -20oC až +150oC v ceně 
 

 
https://weidmann-optocon.com/wp-
content/uploads/2020/09/OEM_plus_20200407.pdf 

 

2.530,00         1 2.530,00 

2 
ESF0073 

TS3-03 (L1=25 mm) 
teplotní sonda , teplotní rozsah -200 to 300° 
teflonový plášť, průměr 1.3 mm, koncovka 1,0 mm, 
L1=25 mm, přesnost +/- 0,2°C, délka 3 m, ST konektor,  
doba odezvy 2 s 
 
 
 
  
 

 
https://weidmann-optocon.com/wp-content/uploads/2020/09/TS3_20200407.pdf 

   

 247,00 1 247,00 

3 
ESF0073 

TS3-03 (L1=50 mm) 
teplotní sonda , teplotní rozsah -200 to 300° 
teflonový plášť, průměr 1.3 mm, koncovka 1,0 mm, 
L1=50 mm, přesnost +/- 0,2°C, délka 3 m, ST konektor,  
doba odezvy 2 s 
 
 
 
  
 

 
https://weidmann-optocon.com/wp-content/uploads/2020/09/TS3_20200407.pdf 

   

 247,00 1 247,00 
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4 
ESF0076 

TS4-03 
teplotní sonda , teplotní rozsah -200 to 300° 
teflonový plášť, průměr 1.3 mm, koncovka 2,2 mm, 
přesnost +/- 0,2°C, délka 3 m, ST konektor, 

doba odezvy 2 s,  

  
https://weidmann-optocon.com/wp-content/uploads/2020/09/TS4_20200407.pdf 

 
 

 

 295,00 2 590,00 

5 FOTEMP Assistant for Windows 
Software pro grafickou vizualizaci dat a jejich  
Ukládání, kompatibilní s Windows, anglicky 
je v ceně položky 1  
http://www.optocon.de/en/products/software/ 

    

0,00    1 0,00 

6 Doprava a pojištění z Německa k zákazníkovi 
 

  
 

 100,00 
 

 Nabídková cena bez DPH 
 

  
 

      3.714,00 
 

 
Firma Weidmann má jinou politiku, co se týká kalibrací. U vícekanálových systémů sondy nejsou 
zaměnitelné, ale každá tvoří pár s určitým kanálem, se kterým se zkalibruje. V ceně nového zařízení je 
kalibrace v rozsahu -20oC-+150oC, kalibrace do -40oC až +200oC nebo -40oC až +300oC jsou za příplatek. 
Stejně jako kalibrace na maximální rozsah -200oC až +300oC. V případě, že sondu poškodíte a budete 
potřebovat novou, je třeba jednotku zaslat k výrobci, zakoupit novou sondu ( položka 2, 3, 4 ), ale druhá 
kalibrace je zpoplatněna . Pokud se kalibruje více sond, je cena rozpočtena na více sond, pokud je jen jedna 
sonda, zaplatí zákazník celou kalibraci. Cena nové kalibrace ( 1-4 sondy, rozsahu -20oC-+150oC ) = 300,00 
EUR, v rozsahu -40oC až +200oC = 390,00 EUR atd.. Pokud pouze zakoupíte novou sondu bez kalibrace, 
bude systém měřit s přesností cca +/-1oC, ale relativní měření mohou být přesnější, 
 
Podmínky: 
Ceny jsou v EUR bez DPH   
Ceny jednotlivých položek jsou bez DPH a dopravy  EXW Německo 
Platnost nabídky 30 dní 
Dodací doba cca 3-4 týdny 
Platební podmínka 14 dní po dodání 
 
V Říčanech, dne 3.9.2021 
zpracoval Ing.Michal Mazanec, obchodní ředitel 
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