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Termékadatlap

Ideális laboratóriumi és ipari alkalmazásokhoz

Min.-/max. értékek folyamatos megjelenítése

Akusztikus riasztás (beállítható határértékek)

TopSafe által ellenáll az agresszív anyagoknak (IP65)

Hold funkció a mért érték rögzítésére

Nagyméretű megvilágított kijelző

Hőmérsékletmérő
műszer (1 csatornás)

testo 720

°C

A testo 720 egy robosztus, pontos hőmérsékletmérő, mely 

alkalmas levegő, felületi és maghőmérséklet mérésekre 

-100 ... +800°C tartományban. A műszerhez számos Pt100 

vagy NTC érzékelő csatlakoztatható. A TopSafe védőtok 

révén a testo 720 ellenáll a szélsőséges körülményeknek, az 

üvegborítású szondával pedig a laboratóriumi mérések során 

is megállja a helyét. 

A felhasználó által beállított határértékek átlépése esetén 

a műszer hangjelzéssel riaszt. A nagy méretű kijelzőn jól 

láthatók a mért értékek, a Testo gyorsnyomtatóval pedig akár 

a helyszínen is készíthetők jegyzőkönyvek.
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Műszaki adatok / Tartozékok

testo 720

Egycsatornás hőmérsékletmérő műszer PT100 /
NTC, Hold gomb, elemmel és gyári
műbizonylattal

Rend.sz. 0560 7207

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet -30 ... +70°C

Elem típus 9V blokkelem

Elem élettartam 70 óra

Méretek 182 x 64 x 40 mm

Súly 171 g

Műszerház ABS

Rend.sz.Mérőműszer tartozékok

0515 00259 V-os akkumulátor a mérőműszerhez, elem helyett

0554 0549Testo jegyzőkönyv nyomtató infra csatlakozóval, 1 tekercs hőpapírral és 4 db elemmel

0554 0568Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs)

0516 0221TopSafe védőtok, amely védi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől 2db rögzítő mágnessel

0516 0191Műszertáska a mérőműszer és az érzékelők számára

0554 0004Szilikon hővezető paszta (14 g) Tmax.=+260°C
A hőátadás javítására felületi érzékelőknél

28 0520 0101NAH Hőmérséklet kalibrálás 3 ponton levegő-/merülő érzékelőkre (-40...+180/-35...+200°C)

28 0520 0121NAH Felületi hőmérséklet kalibrálás 3 ponton (-20...+300°C)

0520 0031ISO kalibrációs bizonylat hőmérsékletre
Levegő-/ merülő érzékelővel rendelkező mérőműszerekre, 0°C, +300°C , +600°C kalibrálási pontokon

0520 0101ISO Hőmérséklet kalibrálás szabadon választható pontokon (-196...+1200°C között)

Érzékelő típus 

Pt100 NTC

Méréstartomány -100 ... +800°C -50 ... +150°C

Pontosság 
±1 digit

±0,2% a mért ért. (+200 ... +800°C)
±0,2°C (maradék tartomány)

±0,2°C (-25 ... +40°C)
±0,3°C (+40,1 ... +80°C)
±0,4°C (+80,1 ... +125°C)
±0,5°C (maradék tartomány)

Felbontás 0,1°C 0,1°C

0516 1200

0516 1201

Műszertáska a mérőműszerhez és érzékelőihez, méretek: 454 x 316 x 111 mm

Műszertáska a mérőműszerhez és érzékelőihez, méretek: 454 x 316 x 111 mm
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Érzékelők

Érzékelő típusok

Pt100 laborérzékelő, cserélhető
üvegcsőben, agresszív anyagoknak
ellenáll, rögzített kábel

Precíz, robusztus NTC levegő
hőmérséklet érzékelő, rögzített
kábel 1,2 m

Vízálló NTC felületi hőmérséklet
érzékelő sima felületekhez, rögzített
kábel 1,2 m

Vízhatlan NTC merülő-/beszúró
érzékelő, rögzített kábel

Precíz, robusztus levegőérzékelő,
Pt100, rögzített kábel

Tépőzáras csőhőmérséklet
érzékelő, max. 75 mm csőátmérőig,
Tmax. +75 °C, NTC

Robusztus, vízhatlan Pt100 merülő-
/beszúró érzékelő, rögzített kábel

Robusztus, vízhatlan felületi
érzékelő, Pt100, rögzített kábel

Mérőcsúcs Méréstart.

-50 ... +400°C

-50 ... +125°C

-50 ... +150°C

-50 ... +150°C

-50 ... +400°C

-50 ... +70°C

-50 ... +400°C

-50 ... +400°C

Pontosság

A osztály (-50 ... +300°C), 
B osztály (maradék tartomány) 1)

±0,2°C (-25 ... +80°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

±0,5% a mért ért. 
(+100 ... +150°C)
±0,2°C (-25 ... +74,9°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

±0,5% a mért ért. 
(+100 ... +150°C)
±0,2°C (-25 ... +74,9°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

A osztály (-50 ... +300°C), 
B osztály (maradék tartomány) 1)

±0,2°C (-25 ... +70°C)
±0,4°C (-50 ... -25,1°C)

A osztály (-50 ... +300°C), 
B osztály (maradék tartomány) 1)

B osztály 1)

t99

45 mp
12 mp1)

60 mp

35 mp

10 mp

70 mp

60 mp

12 mp

40 mp

Rend.sz.

0609 7072

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0609 1773

0613 4611

0609 1273

0609 1973

laboratóriumi érzékelők

Levegő érzékelők

300 mm

114 mm

200 mm 30 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

114 mm 50 mm

114 mm 50 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

Ø 5 mm Ø 9 mm

Felületi érzékelők

Merülő / Beszúró érzékelők

A műszer az érzékelővel a TopSafe-ben vízálló
1) Megfelel az EN 60751 szabványnak, az A és B pontossági osztály -200 ... +600°C között (Pt100).

Tartalék üvegcső laboratóriumi szondákhoz
0554 7072
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Érzékelők

Érzékelő típusok

Nemesacél NTC élelmiszerérzékelő
(IP65) PUR vezetékkel, rögzített
kábel

Nemesacél élelmiszerérzékelő
(IP67) teflon vezetékkel +250 °C-ig,
rögzített kábel

Robusztus NTC beszúró
élelmiszerérzékelő speciális
fogantyúval és megerősített PUR
vezetékkel, rögzített kábel

Előfúrás nélkül csavarmenetesen
beszúrható NTC érzékelő
fagyasztott áruhoz
(csatlakoztatható vezetékkel),
csatlakozó kábel
Robusztus, Pt100 nemesacél
élelmiszerérzékelő (IP65), rögzített
kábel

Mérőcsúcs Méréstart.

-50 ... +150°C 2)

-50 ... +150°C

-25 ... +150°C 2)

-50 ... +140°C 2)

-50 ... +400°C

Pontosság

±0,5% a mért ért. 
(+100 ... +150°C)
±0,2°C (-25 ... +74,9°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

±0,5% a mért ért. 
(+100 ... +150°C)
±0,2°C (-25 ... +74,9°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

±0,5% a mért ért. 
(+100 ... +150°C)
±0,2°C (-25 ... +74,9°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

±0,5% a mért ért. 
(+100 ... +140°C)
±0,2°C (-25 ... +74,9°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

A osztály (-50 ... +300°C), 
B osztály (maradék tartomány) 1)

t99

8 mp

8 mp

7 mp

20 mp

10 mp

Rend.sz.

0613 2211

0613 3311

0613 2411

0613 3211

0609 2272

Élelmiszeripari érzékelő

115 mm

110 mm

125 mm 15 mm

125 mm 15 mm

30 mm

30 mm

125 mm 15 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

A műszer az érzékelővel a TopSafe-ben vízálló
1) Megfelel az EN 60751 szabványnak, az A és B pontossági osztály -200 ... +600°C között (Pt100).
2) Tartós méréstartomány +125 °C, rövid ideig +150 °C ill. +140 °C (2 perc)


