Data sheet
testo 103

Klapthermometer
testo 103 – De kleinste
klapthermometer in zijn klasse

Bij uitstek geschikt voor gebruik in de voedingssector
Eenvoudig te bedienen
Handig en compact - past in iedere broek- of jaszak
Robuuste sensor met smalle meetspits
Eenvoudig te reinigen
Spatwaterdicht conform IP55
Gecertificeerd conform EN 13485

°C

IP55

Met een lengte van 11 cm is de testo 103 de kleinste

De klapthermometer testo 103 is zowel HACCP als EN

klapthermometer in zijn klasse. Met zijn handige formaat

13485 conform. De smalle meetspits laat slechts een kleine

past hij eenvoudig in elke borst- of broekzak. Daardoor is hij

insteekplek achter in de levensmiddelen, en is daardoor

snel inzetbaar en klaar voor gebruik.

uitermate geschikt voor controlemetingen in de

De kleine klapthermometer is flexibel en veelzijdig dankzij

voedingssector bijv. tijdens de productie, opslag en

de hoek van de klapthermometer van >30. Na de meting

verwerking in catering, restaurants, supermarkten of in de

kan het instrument eenvoudig ingeklapt worden

industriële sector.

opgeborgen.

www.testo.nl

testo 103

De testo 103 is de kleinste
klapthermometer in zijn klasse!
Een eenvoudig, praktisch en groot
hulpmiddel bij het uitvoeren van
controlemetingen.
Bestelnr. 0560 0103

NTC

Meetbereik

-30 ... +220 °C

Nauwkeurigheid
±1 digit

±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 % v.d. mw. (+100 ... +220 °C)

Resolutie

0.1 °C / °F

Algemene technische gegevens
Opslagtemperatuur

-30 ... +70 °C

Bedrijfstemperatuur

-20 ... +60 °C

Batterijtype

2 lithium batterijen (CR2032)

Levensduur batterij

300 h (bij +25 °C)

Afmegingen

189 x 35 x 19 mm (uitgeklapte sensor)
118 x 35 x 19 mm (ingeklapte sensor)
75 mm / Ø 3 mm

Sonde lengte/
diameter
Meetspits diameter

22 mm / Ø 2.3 mm

Display

LCD, 1 regel, onverlicht

Response tijd

10 s (in moving liquid)

Aan- en uitzetten

Met klapmechanisme (gem. 30°) /
Auto off na 60 minuten.

Behuizing

ABS

Gewicht

49 g

Beschermingsklasse

IP55

Standaard

EN 13485

Meetinterval

0.5 s

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

www.testo.nl

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

testo 103

Sensor type

0983 9436/msp/I/01.2018

Technische gegevens

