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Frituurolietester

testo 270 – Kwaliteit van de olie
verzekeren en kosten besparen

Ergonomisch en robuust design waardoor de gebruiker 

tijdens het meten niet wordt blootgesteld aan de hitte van 

de olie

De tester is afwasbaar onder stromend water (IP65)

Een duidelijk alarm via een gekleurd display: het display 

krijgt een ander kleur naargelang de alarmgrenswaarde

Het display is veel groter waardoor het makkelijker 

afgelezen kan worden

Kalibratie kan uitgevoerd worden door de gebruiker

De vernieuwde frituurolietester testo 270 is een handig toestel

voor de snelle controle van frituurolie en -vet. Hiervoor wordt

%TPM “Total Polar Materials” (totaal aantal polaire deeltjes) 

van de olie gemeten en weergegeven als percentage. De 

polaire deeltjes geven informatie over de verbruiksgraad en 

de kwaliteit van de frituurolie. Als de olie verouderd is, is de 

TPM waarde verhoogd. Een té hoog gehalte kan leiden tot 

verteringsproblemen en zal een slechte invloed hebben op de 

gezondheid. Door regelmatige controles met de testo 270 kan 

dit voorkomen worden.

Daarnaast zorgt frituurolie die te snel vervangen wordt en die 

nog steeds kan gebruikt worden, voor onnodige kosten. De 

vernieuwde testo 270 valt op door zijn nieuw robuust design 

waardoor de handen beter berschermd zijn tegen de hete olie. 

Het duidelijk alarm via een gekleurd display maakt een controle 

van de kwaliteit nog eenvoudiger: een groen display betekent 

dat de TPM-waarde OK is, een oranje kleur betekent dat de 

grenswaarde bijna behaald wordt en rood betekent dat de 

grenswaarde overschreden is. De grenswaarden kunnen zelf 

ingesteld worden.

%TPM

°C
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Technische gegevens / Toebehoren

Algemene technische gegevens

Sensor type Capacitieve sensor (%TPM) PTC (°C/°F) 

Opslagtemperatuur -20 ... +70 °C

Meetbereik -0,0 ... 40,0 %TPM
+40 ... +200 °C

Bedrijfstemperatuur 0 ... +50 °C

Nauwkeurigheid
±1 digit

±2 %TPM (+40 ... +190 °C)
±1,5 °C
(bij omgevingstemperatuur van 25 °C)

Batterijtype 2 AAA micro batterijen

Resolutie 0,5 %TPM (+40 ... +190 °C)
0,1 °C

Levensduur batterij Ca. 25 u, ca. 500 metingen

Temperatuur frituurolie +40 ... +200 °C

Afmetingen 50 x 170 x 300 mm

Display LCD, 2-delig, displayverlichting

Reactietijd Ca. 30 sec.

Beschermingsklasse IP65

Kalibratie Ter plaatse kalibratie met referentie-olie

Alarmfunctie Boven- en onderwaarde TPM grenswaarde
vrij aan te passen, visueel alarm via 3-
kleurendisplay met achtergrondverlichting
(groen, oranje, rood), Auto Hold

Garantie 2 jaar

Behuizing ABS / ABS-PC glasvezel 10%

Gewicht 255 g

Koffer voor testo 270

Referentie-olie voor testo 270, 100 ml (1 x 100 ml)

ISO-kalibratiecertificaat - frituurolietester, 2 kalibratiepunten: 0 % en 24 % TPM bij 50 °C

Bestelnr.        
0516 7301

0554 2650

0520 0028

Toebehoren

testo 270

frituurolietester testo 270 incl. koffer, 
referentie-olie, batterijen en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0563 2750



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

www.testo.be

Be sure.

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.


