
Gıda sektörü uygulamaları için ideal

Değiştirilebilir ölçüm uçları

Kullanıcı tanımlı 2 limit değeri

Görsel ve sesli alarm

Aydınlatmalı ekran

Su geçirmez (IP65) ve dayanıklı

EN 13485 sertifikalı

Tek elle kullanılabilen

sıcaklık ölçüm cihazı

testo 105

°C

testo 105; değiştirilebilir ölçüm uçları ile dayanıklı gıda

termometresidir. Donmuş gıdalar için farklı ölçüm uçlarına

sahiptir. Gastronomi, soğuk hava depoları, büyük mutfaklar,

süpermarketler ve mal kabul depoları gibi farklı alanlarda

kullanılabilir.

IP65 koruma sınıfı ile cihazı akan suyun altında temizleme

imkanına sahipsiniz. Belirlenen değerlerin altına inildiğinde

veya üstüne çıkıldığında, cihaz sesli ve görsel olarak alarm

verir.

www.testo.com.tr

We measure it.



testo 105

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 105

Standart ölçüm uçlu, tek elle kullanılabilen
termometre, batarya ve kemer klipsi ile birlikte

Ürün kodu 0563 1051 Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı -20 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -40 ... +70 °C

Batarya tipi 4 x Düğme tipi pil LR44

Batarya ömrü 80 sa

Otomatik kapanma 10 dk

Boyutlar 145 x 38 x 195 mm

Ekran LCD, 1 satır

Ağırlık 139 g

Koruma sınıfı IP65

Garanti 2 yıl

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0613 1051Standart ölçüm ucu, 100 mm uzunluğunda

0613 1052

0613 1053

0520 0041

0515 0032

Dondurulmuş gıda ucu, 90 mm uzunluğunda

Uzun ölçüm ucu, 200 mm uzunluğunda

ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık; hava/daldırma probları için; kalibrasyon noktaları -18°C; 0°C

LR 44 Tip pil, 1.5 Volt (4 adet)
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Sensör tipi

Ölçüm aralığı

Doğruluk
±1 dijit

Çözünürlük

-50 ... +275 °C

±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 °C (-50 ... -20.1 °C)
±1 % ölç.değ. (+100.1 ... +275 °C)

0.1 °C

Takım Ürün kodu

0563 1052

0563 1054

Termometre; standart ölçüm ucu, dondurulmuş gıda ucu, uzun ölçüm ucu, kemer/duvar tutturma kiti ve alüminyum
çantası ile

testo 105; dondurulmuş gıda ucu, kemer/duvar tutturma kiti ve bataryası ile birlikte

We measure it.

NTC


