Be sure.

Thermometer met
verwisselbare sonde

8

testo 108 –
snelle, eenvoudige en
nauwkeurige temperatuurmeting

°C

Eenvoudig in gebruik
Toestel en sonde zijn waterdicht (IP67)
Conform HACCP en EN 13485
Overal te gebruiken

Om te voldoen aan de HACCP-regels en om de kwaliteit

De testo 108 kan gebruikt worden voor verschillende

van het product en de voedselveiligheid te garanderen, is

toepassingen zoals bij de wareningang, de opslag van

het meten van temperatuur een heel belangrijke parameter.

goederen, in een grootkeuken, in een restaurant,... Dankzij

Daarom moet de temperatuur snel en nauwkeurig gemeten

de softcase (beschermingshoes), is hij bestand tegen water

worden. Met de thermometer testo 108 kan de temperatuur

en vuil. Overal waar de temperatuur moet gemeten worden,

van een product betrouwbaar en nauwkeurig binnen enkele

is de testo 108 geschikt voor gebruik.

seconden gemeten worden.
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Be sure.

Technische gegevens / Toebehoren
Algemene technische gegevens

testo 108
testo 108, thermometer incl. steekvoeler type T,
batterijen, softcase en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0563 1080

Opslagtemperatuur

-30 ... +70 °C

Bedrijfstemperatuur

-20 ... +60 °C

Meetinterval

2 metingen per seconde

Norm

EN 13485

Reactietijd

t99 = 10 sec. (in vloeistof)

EC richtlijn

2004 / 108 / EG

Display

LCD 1 regel

Beschermingsklasse

IP67 (met aangesloten sonde)

Batterijtype

3 x batterij type AAA

Autonomie batterij

2.500 u (typisch, bij omgevingstemperatuur)

Kenmerken

Auto-hold, hold en min. / max. functie (108-2)

testo 108-2

Garantie

2 jaar

testo 108-2, thermometer incl. afsluitbare
steekvoeler type T, batterijen, softcase en
kalibratieprotocol

Sensor

Bestelnr. 0563 1082

testo 108-2
• Vastgeschroefde, afsluitbare
voeler biedt een extra veilige
bevestiging
• Auto-hold, hold en min. / max.
functie

Toebehoren

Meetbereik

-50 tot +300 °C

Nauwkeurigheid voeler
(Omgevingstemperatuur
+23 °C ±3 °C)

± 0,5 °C (-30 tot +70 °C)
± 0,5 °C ±0,5 % v.d. mw.
(overige meetbereik)

Nauwkeurigheid
voelers

±
±
±
±

Resolutie

0,1 °C

Eenheden

Temperatuur °C

Aansluitbare voelers

Thermokoppel type T en type K (testo 108)
Thermokoppel type T (testo 108-2)

0,5
0,2
0,5
0,4

°C (-40 tot -20 °C)
°C (-20 tot +70 °C)
°C (+70 tot +125 °C)
% v.d. mw. (+125 tot +300 °C)

Bestelnr.

Standaardsteekvoeler (Type T) voor testo 108

0602 1080

Standaardsteekvoeler (Type T) voor testo 108-2

0602 1081
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Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

http://www.testo.com

