Instrument portabil
pentru măsurarea
temperaturii
testo 105

Ideal pentru aplicaţii din domeniul alimentar

°C

Vârfuri de măsurare interschimbabile
Două valori limită alese de către utilizator
Alarmă acustică şi vizuală
Ecran iluminat, cu o singură linie
Extrem de robust, poate fi curăţat sub jet de apă (conform
clasei de protecţie IP65)
Certificat conform EN 13485

Testo 105 este un termometru robust pentru produse

Deoarece poate fi curăţat sub jet de apă conform clasei de

alimentare cu vârfuri de măsurare interschimbabile, adecvat

protecţie IP65, este extrem de igienic, şi datorită robusteţii

pentru măsurarea temperaturii în medii semi-solide. Acesta

sale, poate fi utilizat oriunde. O alarmă acustică şi vizuală

poate fi echipat cu un vârf de măsurare pentru produse

avertizează utilizatorul de îndată ce valorile limită de

congelate. În funcţie de sonda de temperatură utilizată, este

temperatură introduse în instrument au fost depăşite.

instrumentul ideal pentru aplicaţii din sectorul gastronomic,
camere de refrigerare, bucătării mari, supermarketuri şi pentru
recepţia bunurilor.

www.testo.ro

testo 105

Termometru portabil cu vârf de măsurare
standard, ecran iluminat, clasa de protecţie IP65,
include suport de curea/perete şi baterii

Cod produs: 0563 1051

NTC

Domeniu de măsură

-50 la +275 °C

Acurateţe
±1 digit

±0.5 °C (-20 la +100 °C)
±1 °C (-50 la -20.1 °C)
±1 % din val. măs. (+100.1 la +275 °C)

Rezoluţie

0.1 °C

Date tehnice generale
Temp. de operare

-20 la +50 °C

Temp. de depozitare

-40 la +70 °C

Tip de baterie

LR44

Durata de viaţă a bateriei

80 de ore

Auto Off

10 min.

Dimensiuni

145 x 38 x 195 mm

Ecran

LCD, o linie

Greutate

139 g

Clasa de protecţie

IP65

Garanţie

2 ani

Set

Cod produs

testo 105 set, termometru portabil cu vârf de măsurare standard, vârf de măsurare pentru produse congelate, vârf de
măsurare lung, suport de curea/perete, baterii şi cutie de transport din aluminiu

0563 1052

testo 105, termometru portabil cu vârf de măsurare pentru produse congelate, suport de curea/perete şi baterii

0563 1054

Cod produs

Accesorii

Accesorii pentru instrumentul de măsură
Vârf de măsurare standard, lungime 100 mm

0613 1051

Vârf de măsurare pentru produse congelate, lungime 90 mm

0613 1052

Vârf alungit de măsurare, lungime 200 mm

0613 1053

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură; pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -18°C; 0°C

0520 0041

Baterii tip LR 44, 1.5 Volţi (4 buc.)

0515 0032
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