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Ideális mérőműszer az élelmiszeripar számára
°C

Cserélhető mérőcsúccsal
2 határérték szabadon beállítható
Akusztikus és optikai riasztás
1 soros, megvilágított kijelző
Folyó víz alatt tisztítható (IP65 védettség)
Megfelel az EN 13485 szabványnak

IP65

A testo 105 robusztus élelmiszeripari hőmérsékletmérő

Az IP65 védettségnek köszönhetően folyó víz alatt is

cserélhető érzékelőcsúccsal, félszilárd anyagok mérésére.

tisztítható. Az egyénileg beállított határértékek túllépésekor

A fagyasztott termékek egy speciális érzékelőcsúccsal

a műszer akusztikus és vizuális riasztást jelez.

mérhetők. Az alkalmazástól függően cserélhetjük az
érzékelőket a műszerben, így használhatjuk a vendéglátás,
hidegkonyhák, nagykonyhák, szupermarketek, áruellenőrzés
területein.

www.testo.hu

testo 105

Egykezes maghőmérő standard érzékelővel,
megvilágított kijelzővel, IP 65 védettséggel, övés
fali tartóval, elemekkel

Rend.sz. 0563 1051

NTC

Méréstart

-50 ... +275°C

Pontosság
±1 digit

±0,5°C (-20 ... +100°C)
±1°C (-50 ... -20,1°C)
±1 % mért ért. (+100,1 ... +275°C)

Felbontás

0,1°C

Általános műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet

-20 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet

-40 ... +70°C

Beállási idő

Mérési ciklus

t99 = rövid/hosszú érzékelő: 10 mp,
fagyasztott áru érzékelő: 15 mp,
(fagyasztott húsban kb. 60 mp)
0,5 mp

Elem típus

gombelem LR44

Elem élettartam

80 óra

Auto Off

10 perc

Méretek

145 x 38 x 195 mm (érzékelő nélkül)

Műszerház

ABS

Kijelző

LCD, 1 soros

Súly

139 g

Védelem

IP65

Szabvány

EN 13485

Szett

Rend.sz.

testo 105 szett: egykezes maghőmérő, 3 érzékelővel, falitartóval, alumínium kofferben

0563 1052

testo 105 speciális dugóhúzós érzékelővel mélyhűtött áruhoz, falitartóval és elemmel

0563 1054

Mérőműszer tartozékok

Rend.sz.

Standard érzékelő, hossz 100mm

0613 1051

Mélyhűtött áru érzékelő, hossz 90 mm

0613 1052

Hosszú érzékelő, hossz 200 mm

0613 1053

Tartalék gombelem, 1,5 V, LR 44 (4 db/csomag)

0515 0032

NAH hőmérsékletkalibrálás 2 ponton

28 0520 0041

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u.53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

Változtatások jogát - műszaki jellegűeket is - fenntartjuk.
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Érzékelő típus

0981 9483 05/msp/I/12.2019

Műszaki adatok / Tartozékok

