Mini termometru
Mic și practic - măsoară cu precizie

Aplicabilitate universală

°C

Robust și ușor de utilizat
Poate fi utilizat prin simpla apăsare a unui buton

Mini termometrele de suprafață se potrivesc în orice

Marele avantaj al acestui instrument este că acesta

buzunar. Sunt mici, practice și pot fi folosite în multe

înregistrează atât temperatura din aer cât și cea din lichide

domenii, cum ar fi cel alimentar, farmaceutic sau cel al

sau substanțe moi sau sub formă de praf.

sistemelor de încălzire și ventilație.

www.testo.ro

Mini instrumente pentru măsurarea temperaturii

Mini termometrul rezistent la apă
Porniți instrumentul, măsurați, finalizați
După utilizare, de exemplu după măsurarea temperaturii

Mini termometru
rezistent la apă

alimentelor, mini termometrul rezistent la apă poate fi

Mini termometru rezistent la apă, lungime 120
mm, până la +230 °C, manșon de protecție
pentru tija sondei

Informații tehnice:

curățat sub jetul de apă sau în mașina de spălat vase.

• Rezistent la apă, clasa de protecție IP67
• Domeniu de măsură de la -20 la +230 ºC
• Schimbare între °C și °F prin simpla apăsare a unui buton

Cod produs: 0560 1113

• Afișarea nivelului de încărcare a bateriei
• Buton MAX/MIN și HOLD
• Baterie ce poate fi schimbată ușor
• Lungimea tijei sondei 120 mm
• Manșon de protecție ca suport

Date tehnice
Mini termometru rezistent
la apă

Mini termometru standard
cu sondă de penetrare

-20 la +230 °C

-50 la +150 °C

-50 la +250 °C

-50 la +300 °C

120 mm

133 mm

213 mm

120 mm

Acuratețe
±1 cifră

±1 °C (-20 la +53.9 °C)
±0.8 °C (+54 la +90 °C)
±1 °C (+90.1 la +180 °C)
±1.5 °C (+180.1 la +230 °C)

±1 °C (-10 la +99.9 °C)
±1 °C (-10 la +99.9 °C)
±2 °C (-30 la -10.1 °C)
±2% din vm (+100 la +199.9
±2% din vm (+100 la +150 °C) °C)
±3% din vm(+200 to +250 °C)

±1 °C (-30 la +250 °C)
±2 °C (restul domeniului de
măsură)

Rezoluție

0.1 °C (-19.9 la +199.9 °C)
1 °C ( restul domeniului de
măsură)

0.1 °C (-19.9 la +150 °C)
1 °C ( restul domeniului de
măsură)

0.1 °C (-19.9 la +199.9 °C)
1 °C ( restul domeniului de
măsură)

Dom. de măsură

Temp. de operare

Mini termometru cu sondă
de penetrare și tijă
extinsă a sondei

0.1 °C (-19.9 la +199.9 °C)
1 °C ( restul domeniului de
măsură)

-10 la +50 °C

Tipul bateriei

Tip LR44

Display

LCD, 1 linie

Garanție

2 ani

Pentru măsurarea temperaturii la
fața locului în producția alimentară

Mini termometru de
suprafață

Rezistent la curățarea în mașina
de spălat vase.

Manșonul de protecție cu clips.
Îl puteți avea întotdeauna la
dumneavoastră pentru măsurători.

Poate fi curățat simplu sub jetul
de apă.
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Mini experții pentru toate măsurătorile de
temperatură
Mini termometru
standard cu sondă
de penetrare

Mini termometru cu
sondă de penetrare și
tijă extinsă a sondei

Mini termometru de
suprafață

Caracteristici tehnice generale:
• Afișaj ușor de citit
• Afișarea nivelului de încărcare a bateriei
• Înlocuirea bateriei se realizaează rapid și ușor
• Schimbare între °C și °F prin simpla apăsare a unui buton
• Manșon de protecție ca suport

Caracteristici tehnice adiționale

Mini termometru standard cu
sondă de penetrare

Mini termometru standard cu sondă de penetrare:
• Domeniu de măsură de la -50 la +150 ºC

Mini termometru cu sondă de penetrare de până
la 150 °C, lungime 133 mm, cu manșon de
protecție pentru tija sondei, afișaj ușor de citit,
incl. baterii

• Lungimea tijei sondei 133 mm

Cod produs: 0560 1110

Caracteristici tehnice adiționale

Mini termometru cu sondă de
penetrare și tijă extinsă a
sondei
Mini termometru cu sondă de penetrare de până
cu manșon de protecție pentru tija sondei, afișaj
ușor de citit, incl. baterii

Mini termometru cu sondă de penetrare și tijă
extinsă a sondei:
• Tijă a sondei extinsă 213 mm
• Domeniu de măsură de la -50 la +250 °C

Cod produs 0560 1111

Caracteristici tehnice adiționale

Mini termometru de suprafață

Mini termometru de suprafață:
• Aplicabilitate universală pentru măsurarea suprafețelor

Mini termometru de suprafață surface de până la
300 °C, lungime 120 mm, vârf de măsurare
extins, afișaj ușor de citit, incl. baterii

• Lungimea tijei sondei 120 mm
• Diametrul vârfului de măsurare 15 mm
• Domeniu de măsură de la -50 la +300 ºC

Cod produs: 0560 1109

Mini-Thermometer-P04+RO 08-Aug-17 10:33 Page 4

Informațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

0981 9394/msp/A/05.2012

Mini instrumente pentru măsurarea temperaturii

Testo România
Calea Turzii 247
400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro
www.testo.ro/HACCP

www.testo.ro

