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Minutniki elektroniczne 
Producent:  HANHART i ATM 

Minutniki elektroniczne jedno i wielokanałowe. 
Odliczające zadany czas, po odliczonym czasie sygnał 
dźwiękowy – kierunek zliczania w dół. 
Odliczające bieżący czas – kierunek zliczania w górę. 
Minutniki firmy Hanhart  oferujemy również  ze świadectwem 
wzorcowania Urzędu Miar./opcja/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Opis 

HANHART LABOR 1 - jednokanałowy 
wyświetlacz - duży LCD 
wysokość cyfr – 18 mm 

kierunek zliczania – w dół 
pamięć – ostatnio zadana wartość 

sygnał dźwiękowy 
czas maksymalny – 59 min, 59 sek 

niezależnie zliczane czasy - 1 
wymiary – 76 x 66 x 18 mm 
zawieszka, stojak, magnes 

HANHART LABOR 2 - dwukanałowy 
wyświetlacz - duży LCD 

wysokość cyfr – 18 mm/10 mm 
kierunek zliczania – w dół i w górę 
pamięć – ostatnio zadana wartość 

sygnał dźwiękowy 
czas maksymalny – 99 godz. 59 min, 59 sek 

niezależnie zliczane czasy - 2 
wymiary – 76 x 66 x 18 mm 
zawieszka, stojak, magnes 

HANHART LABOR 3 - trzykanałowy 
wyświetlacz - duży LCD, trójpolowy 

wysokość cyfr – 8 mm/6 mm 
kierunek zliczania – w dół, w górę 
pamięć – ostatnio zadana wartość 

sygnał dźwiękowy 
czas maksymalny – 99 godz, 59 min, 59 sek 

niezależnie zliczane czasy - 3 
wymiary – 83 x 70 x 22 mm 
zawieszka, stojak, magnes 

ATM TM 66 - trzykanałowy  
wyświetlacz - duży LCD, trójpolowy 

wysokość cyfr – 8 mm 
kierunek zliczania – w dół, w górę 
pamięć – ostatnio zadana wartość 

sygnał dźwiękowy 
czas maksymalny – 23godz.59min.59sek. 

niezależnie zliczane czasy - 3 
wymiary – 85 x 55 mm 

zawieszka, magnes 
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ATM TM-11 - czterokanałowy 
wyświetlacz LCD 

odliczane 4 czasy, 
sygnał dźwiękowy 

kierunek zliczania – w dół, w górę 
niezależnie zliczane czasy - 4 

zakres 99godz59min59sek 
średnica – 90mm 

magnes, zawieszka, 
wodoszczelny 

 
 


