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Datasheet

pH-meetspits omhuld door onbreekbaar kunststof

Gecombineerde insteekspits met temperatuurvoeler

Onderhoudsvrije gel-electrolyt

Meetspits door de gebruiker verwisselbaar

Automatische eindwaardeherkenning (Auto-Hold)

2-regelig display

1-, 2- of 3-puntskalibratie mogelijk

pH/temperatuur 
meetinstrument

testo 205

pH

°C

De testo 205 is een robuust meetinstrument voor

temperatuur en pH met een automatische

temperatuurcompensatie. De robuuste meetspits is

verwisselbaar en dankzij het open diafragma ongevoelig 

voor vervuiling. De testo 205 is bijzonder geschikt voor de

pH-meting van semi-vaste producten zoals vlees. De

bewaarkap met gel-electrolyt dient om de sonde te

bewaren.
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Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere

Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000

Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

Technische gegevens / Toebehoren

testo 205

testo 205, startersset

Set testo 205, pH- en temperatuurmeter met
insteeksonde, onderhoudsvrije gel-electrolyt,
incl. bewaringskap en gordel-/wandhouder

Starterset testo 205, pH- en
temperatuurmeter, incl. gel en
kalibratiefles 250 ml pH 4+7, gordel-
/wandhouder en aluminium koffer

Bestelnr. 0563 2051

Bestelnr. 0563 2052

Algemene technische gegevens

Opslagtemp. -20 tot +70 °C

Bedrijfstemp. 0 tot +50 °C

Batterijtype 4 x knoopcel LR44

Levensd. batterij

Meetbereik

80 h (Auto Off 10 min)

0.5 s

Gewicht 135 g

Afmeting

Behuizing

Beschermingsklasse

145 x 38 x 167 mm

ABS

IP65

Display

Temperatuur 
compensatie

Sensoren

LCD, 2-regelig

Automatisch

Sensormodule

Toebehoren Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

0650 2051Reserve pH-voeler voor testo 205, incl. bewaringskap met gel

0554 2051Bewaringskap voor testo 205 met KCL-gelvulling

0515 0032Knoopcel batterij type LR 44, 1,5 Volt (4 stuks)

0554 2061pH-bufferoplossing 4,01 in doseerfles (250 ml) incl. DAkkS-kalibratiecertificaat

0554 2063pH-bufferoplossing 7,00 in doseerfles (250 ml) incl. DAkkS-kalibratiecertificaat

Sensor types

pH electrode NTC

Meetbereik 0 tot 14 pH 0 tot 60 °C (kortstondig tot +80 °C max. 5 min)

Nauwkeurigheid ±1 Digit ±0.02 pH ±0.4 °C

Resolutie 0.01 pH 0.1 °C


