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Fișă tehnică

Ideal pentru aplicații în laboratoare și industrie

Afișare continuă a valorilor min./max. 

Semnal acustic (valori limită reglabile)

Rezistent în mediile agresive cu TopSafe

Buton de hold pentru afișarea și păstrarea valorilor pe ecran

Afisaj mare, iluminat

Tipărirea valorilor măsurate la faţa locului cu ajutorul 

imprimantei Testo

Instrument pentru
măsurarea temperaturii
(1 canal)
testo 720

°C

Intrumentul robust pentru măsurarea temperaturii testo 

720, pentru măsurători precise ale aerului, suprafeţei şi 

imersiei în intervalul de la -100 la +800 °C. Oricare dintre 

sondele Pt100 sau NTC pot fi conectate la instrumentul de 

măsurare cu un canal. testo 720 este rezistent la substanţe 

corozive atunci când este utilizat cu carcasa de protecţie 

indestructibilă. Sonda învelită în tub de sticlă, rezistentă şi 

ea la substanţe corozive este utilă în munca de zi cu zi din 

laborator. Alarma acustică se declanşează dacă valorile 

limită sunt depăşite. Valorile curente măsurate, cum ar fi 

valorile maxime/minime pot fi tipărite pe loc cu imprimanta 

rapidă Testo.
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Date tehnice / Accesorii

testo 720

testo 720, instrument de măsurare a temperaturii 
cu 1 canal Pt100 / NTC, cu baterie și protocol de 
calibrare din fabrică

Cod produs 0560 7207

Date tehnice generale

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de stocare -30 la +70 °C

Tip baterie 9V baterie bloc

Durata de viață baterie 70 ore

Dimensiuni 182 x 64 x 40 mm

Greutate 171 g

Material/Carcasă ABS

Garanţie 2 ani

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură

0515 0025Acumulator de 9V în locul bateriei

0554 0025Încărcător pentru acumulator de 9V. Pentru încărcare externă a acumulatorului 0515 0025

0554 0549Imprimantă rapidă Testo IRDA cu interfaţă wireless cu infraroşu, 1 rolă de hârtie termică; 4 baterii AA

0554 0568Hârtie de rezervă pentru imprimanta termică (6 role), cerneală permanentă;

0516 0221TopSafe, protecţie împotriva şocurilor şi a murdăriei (incl. 2 magneți)

0516 0210Geantă pentru instrumentul de măsură şi pentru sonde

0554 0004Pastă siliconică (14g), Tmax = +260°C

0520 0001Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -18°C; 0°C; +60°C

0520 0021Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare 0°C; +150°C; +300°C

0520 0031Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare  0°C; +300°C; +600°C 

0520 0211Certificat de calibrare DAkkS pentru temperatură, pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0071Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru instr. pt suprafețe plane; puncte de calibrare +60°C; +120°C; 
+180°C

0520 0271Certificat de calibrare DAkkS pentru temperatură,
pentru sonde de contact și suprafețe plane; puncte de calibrare +100°C; +200°C; +300°C

TIp senzori

Pt100 NTC

Domeniu de măsură -100 la +800 °C -50 la +150 °C

Acurateţe
±1 cifră

±0.2% din v.m.(+200 la +800 °C)
±0.2 °C (domeniu rămas)

±0.2 °C (-25 la +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 la +80 °C)
±0.4 °C (+80.1 la +125 °C)
±0.5 °C (domeniu rămas)

Rezoluție 0.1 °C 0.1 °C

0516 1200

0516 1201

Geantă de transport pentru instrumentul de măsură, sonde şi accesorii cu dimensiuni 454 x 316 x 111 mm

Geantă de transport pentru instrumentul de măsură şi sonde, dimensiuni 454 x 316 x 111 mm
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Sonde

Tip sondă

Sondă de laborator Pt100, 
conductă din sticlă (Duran 50), 
acoperită cu sticlă, rezistentă la 
substanțe corozive, Cablu fix

Sondă NTC pentru aer, robustă
eficientă, Cablu fix 1.2 m

Sondă NTC pentru suprafețe plane,
rezistentă la apă, Cablu fix 1.2 m

Sondă de imersie/penetrare NTC,
rezistentă la apă, Cablu fix

Sondă pentru aer, robustă, Pt100, 
Cablu fix

Sondă tip manşon, din Velcro,
pentru conducte cu diametrul
max. 75 mm

Sondă de imersie/penetrare Pt100,
rezistentă la apă, Cablu fix

Sondă robustă, rezistentă la apă, 
pentru suprafețe plane, Pt100, 
Cablu fix

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu
de măsură

-50 la +400 °C

-50 la +125 °C

-50 la +150 °C

-50 la +150 °C

-50 la +400 °C

-50 la +70 °C

-50 la +400 °C

-50 la +400 °C

Acuratețe

Clasa A (-50 la +300 °C), 
Clasa B (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-25 la +80 °C)
±0.4 °C  (restul domeniului de
măsură

±0.5% din v.m. (+100 la +150 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C  (restul domeniului de
măsură

±0.5% din v.m. (+100 la +150 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C  (restul domeniului de
măsură

Clasa A (-50 la +300 °C), Clasa 
B  (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-25 la +70 °C)
±0.4 °C (-50 la -25.1 °C)

Clasa A (-50 la +300 °C), Clasa 
B  (restul domeniului de
măsură 1)

Clasa B 1)

t99

45 s
12 s1)

60 s

35 s

10 s

70 s

60 s

12 s

40 s

Cod produs

0609 7072

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0609 1773

0613 4611

0609 1273

0609 1973

Sonde pentru laborator

Sonde pentru aer

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

Sonde pentru suprafață

Sonde de imersie/penetrare

Instrumentul de măsură din carcasa TopSafe este rezistent la apă cu această sondă.
1) În conformitate cu standardul 60751, acuratețea claselor A și B se referă la temperaturi de la -200 la +600 °C (Pt100)

Tub de sticlă de rezervă pentru sonde de laborator 0554 7072
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Sonde

Tip sondă

Sondă alimentară NTC din oțel
inoxidabil, (IP65) cu cablu PUR,
Cablu fix

Sondă alimentară NTC din oțel
inoxidabil, (IP67) cu cablu PTFE la
+250°C,Cablu fix

Sondă alimentară de penetrare
NTC, robustă, mâner special, cablu
ranforsat PUR, Cablu fix

Sondă NTC pentru alimente
congelate, în formă de tirbușon c
(incl. cablu pentru conectare
rapidă)

Sondă alimentară Pt100 din oțel
robustă, (IP65), Cablu fix

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu
de măsură

-50 la +150 °C 2)

-50 la +150 °C

-25 la +150 °C 2)

-50 la +140 °C 2)

-50 la +400 °C

Acuratețe

±0.5% din v.m. (+100 la +150 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din v.m. (+100 la +150 
°C)
±0.2 °C (-25 to +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din v.m. (+100 la +150 
°C)
±0.2 °C (-25 to +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din v.m. (+100 la +140 
°C)
±0.2 °C (-25 to +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

Clasa A (-50 la +300 °C), 
Clasa B (restul domeniului de
măsură)1)

t99

8 s

8 s

7 s

20 s

10 s

Cod produs

0613 2211

0613 3311

0613 2411

0613 3211

0609 2272

Sonde pentru domeniul alimentar

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

Instrumentul de măsură din carcasa TopSafe este rezistent la apă cu această sondă.
1) În conformitate cu standardul 60751, acuratețea claselor A și B se referă la temperaturi de la -200 la +600 °C (Pt100)
2) Domeniul de măsură în cazul măsurătorilor de lungă durată +125°C, scurtă durtă +150°C sau +140°C (2 minute)

Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro


