
Doskonały do sektora spożywczego

Wymienialne końcówki pomiarowe

2 wartości graniczne ustawiane przez użytkownika

Alarm dźwiękowy lub optyczny

Jednoliniowy podświetlany wyświetlacz

Mocnej konstrukcji i wodoodporny (IP65) wyświetlacz

Zgodność z EN 13485

Solidny termometr z
wymienialnymi końcówkami
pomiarowymi

testo 105

°C

www.testo.com.pl

We measure it.

Profesjonalny miernik temperatury dla przemysłu

spożywczego

testo 105 – termometr z wymiennymi sondami pomiarowymi

został zaprojektowany przy współpracy z profesjonalistami z

branży spożywczej. Jeden termometr – trzy obszary

zastosowań.

Jego ergonomiczny kształt i podświetlany wyświetlacz

sprawia, że testo 105 jest idealnym przyrządem mającym

zastosowanie w produkcji, sprawdzaniu towarów

w trakcie przyjęcia do magazynu i podczas dokonywania

częstych, powtarzających sie pomiarów.

Testo 105 posiada podświetlany wyświetlacz, gwarantujący

czytelność danych nawet przy słabym oświetleniu.

Użytkownik może ustawić górną i dolną wartość graniczną

mierzonej temperatury, po przekroczeniu której włącza sie

alarm optyczny i akustyczny.
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Dane techniczne / Akcesoria

testo 105

Poręczny termometr ze standardową sondą
pomiarową, klasa zabezpieczenia IP 65, zawiera
baterię i uchwyt ścienny

Nr katalogowy 0563 1051 Dane techniczne

Temperatura pracy -20 ... +50 °C

Temperatura
składowania

-40 ... +70 °C

Rodzaj baterii Bateria guzikowa LR44

Żywotność baterii 80 h

Auto Off 10 min

Wymiary 145 x 38 x 195 mm

Wyświetlacz LCD, 1 linia

Waga 139 g

Klasa ochrony IP65

Gwarancja 2 lata

Akcesoria Nr katalogowy

Akcesoria do przyrządu pomiarowego

0613 1051Standardowa sonda pomiarowa, dł. 100 mm

0613 1052

0613 1053

0520 0041

0515 0032

Sonda pomiarowa do żywności mrożonej, dł. 90 mm

Długa sonda pomiarowa, dł. 200 mm

Certyfikat kalibracyjny ISO/temperatura; dla sond do pomiaru temp. powietrza/zanurzeniowych,
punkt kal.: -18°C; 0°C

Baterie guzikowe, Typ Lr44, 1,5 Volt (4 szt.)
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Typ sensora

Zakres pomiarowy

Dokładność
± 1 cyfra

Rozdzielczość

-50 ... +275 °C

±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 °C (-50 ... -20.1 °C)
±1 % wartości pomiaru (+100.1 ... +275 °C)

0.1 °C

Zestaw Nr katalogowy

0563 1052

0563 1054

Poręczny termometr testo 105 wraz ze standardową sondą pomiarową, sondą do mrożonej żywności, długą sondą
pomiarową i uchwytem ściennym/do paska - w aluminiowej walizce

Termometr testo 105 wraz z sondą pomiarową do mrożonej żywności, uchwytem ściennym/do paska i bateriami

We measure it.

NTC

TESTO
Tekst maszynowy
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