
Temassız şekilde yüzeylerin sıcaklık ölçümü, özellikle gıda

sektörü için ideal

1:1 optik oran, yakın mesafeden kolay ölçüm

Ceket veya pantolon cebinde taşınabilecek kadar küçük ve

ergonomik

Min./Maks. değerleri görüntüleyebilme ve ekranda

dondurma

Uzun süreli ölçümlerde tarama modu

Su geçirmeyen,dayanıklı, bulaşık makinesinde yıkanabilen

IP65 koruma kılıfı (opsiyonel)

İnfrared sıcaklık
ölçüm cihazı

testo 805 – Küçük boyutlu
temassız sıcaklık ölçer

80 mm yakınlıktan bile ölçüm yapabilme, küçük boyutu ile

cepte taşınabilme özellikleriyle hızlı ölçüm yapmanızı sağlar.

testo 805 ile süpermarketlerde mal kabul esnasında, raflarda

anında ölçüm yapabilirsiniz. Teknolojik tesisler ve gıda sektörü

için idealdir.

Koruma kılıfı (opsiyonel) ile ürünü darbelerden,sudan ve

kirden korursunuz. Tarama modu ile uzun süreli ölçüm

yapabilme, ölçüm değerini ekranda dondurarak tutabilme

özelliklerine de sahiptir. Bunlara ek olarak, minimum ve

maksimum değerleri güvenilir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
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Resim 1:1

We measure it.
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Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 805

testo 805, küçük boy temassız (infrared) sıcaklık
ölçer, IP65 batarya ile

Ürün kodu 0560 8051

Genel teknik veriler

Optik oran 1:1

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +65 °C

Malzeme/Gövde ABS

Batarya tipi 1 x lityum tipi : CR 2032

Batarya ömrü 40 sa (tipik)

Reaksiyon süresi á 1.0 sn

Emisivite katsayısı 0.95 (0.95 ya da 1.00'e ayarlanabilir)

Boyutlar 80 x 31 x 19 mm

Ağırlık 28 g

Aksesuarlar

Takım

Ürün kodu

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Hızlı kontrol için set

0516 8051

0563 8051

Suya, kire, darbelere karşı dayanıklı koruma kılıfı (IP65)

testo 805 Küçük boy temassız sıcaklık ölçer, koruma kılıfı ve batarya

0520 0452ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık, İnfrared termometre, kalibrasyon noktaları 0°C, +60°C
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Sensör tipi Entegre infrared sensör

Ölçüm aralığı

Doğruluk
±1 dijit

Çözünürlük
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-25 ... +250 °C

±3 °C (-25 ... -21 °C)
±2 °C (-20 ... -2.1 °C)
±1 °C (-2 ... +40 °C)
±1.5 °C (+40.1 ... +150 °C)
±2% ölç.değ. (+150.1 ... +250 °C)

0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C)
1 °C (kalan aralık)

We measure it.


