
Electrod pH încorporat într-o carcasă rezistentă din plastic

Vârf de penetrare combinat cu sondă de temperatură

Electrolit gel - nu necesită întreținere specială 

posibilitate de schimbare a electrodului de către utilizator 

Recunoaștere automată a valorii finale (auto-hold)

Afișaj iluminat pe 2-linii 

posibilitatea calibrării în 1, 2 sau 3 puncte 

Instrument de măsură portabil
pentru pH/temperatură

testo 205

pH

°C

testo 205 este un instrument robust pentru măsurarea

temperaturii și pH-ului alimentelor, cu compensare automată

de temperatură. Vârful robust de penetrare poate fi schimbat

de către utilizator și este rezistent la murdărie. 

Instrumentul este potrivit mai ales pentru măsurarea pH-ului

în medii semi-solide precum carnea sau produsele din

carne. Capacul de protecție cu gel de păstrare este folosit

pentru păstrarea în condiții optime a sondei între

măsurători. 

www.testo.ro



Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

testo 205

Date tehnice / Accesorii

testo 205

testo 205, Set de bază

Instrument portabil cu sondă de penetrare pentru
măsurarea pH/°C, capac de protecție, suport
curea/pentru perete 

Instrument portabil cu sondă de
penetrare pentru măsurarea pH/°C,
capac de protecție, gel și soluții de
calibrare 250 ml pH 4+7, suport
curea/pentru perete și geantă de
aluminiu

Cod produs: 0563 2051

Cod produs: 0563 2052

Date tehnice generale

Temp. de stocare -20 la +70 °C

Temp. de operare 0 la +50 °C

Tipul bateriei 4 x tip LR44

Durata de viață a bateriei 80 h (Auto Off 10 Min)

Greutate 135 g

Dimensiuni 145 x 38 x 167 mm

Display LCD, 2 linii

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură

0650 2051Sondă pH de rezervă pentru testo 205 cu capac de protecție cu gel

0554 2051

0515 0032

0554 2061

0554 2063

Capac de protecție pentru testo 205 cu gel KCL 

Baterii Tip LR 44, 1.5 Volt (4 buc.)

Soluție de calibrare pH 4.01 în sticlă cu dozaj (250 ml) cu certificat de calibrare DAkkS

Soluție de calibrare pH 7.00 în sticlă cu dozaj (250 ml) cu certificat de calibrare DAkkS

www.testo.ro

Tip senzori

electrod pH NTC

Domeniu de măsură 0 la 14 pH 0 la 60 °C (Pe termen scurt la +80 °C max. 5 min)

Acuratețe ±1 cifră ±0.02 pH ±0.4 °C

Rezoluție 0.01 pH 0.1 °C
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