Gegevensblad
testo 805i

Infrarood thermometer
met smartphone
bediening
testo 805i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo
°C

Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/
tablets.
Contactloze IR meter van oppervlaktetemperatuur
Eenvoudige beeldweergave van meetwaarden en
meetvlekmarkering
Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart
Probes App.

Bluetooth
+ app

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren

testo Smart App
Probes App
als gratis download

De testo 805i, de handzame infrarood thermometer is

eenvoudig uitgelezen worden in de App en kunnen worden

uitermate geschikt voor zeer snellen contactloze metingen

gedocumenteerd. De testo Smart App biedt ook een

aan muren, componenten en objecten die niet eenvoudig

speciaal menu voor het opsporen van vocht/schimmel

te bereiken zijn. De meetlocatie wordt weergegeven door

plekken en u kunt met de de Smart App de

multi-point meetmarkering zodat u altijd precies weet

meetprotocollen direct verzenden als PDF of Excel.

waar u aan het meten bent. De meetgegevens kunnen

www.testo.nl

testo 805i

testo 805i, infrarood thermometer met
smartphone bediening, incl. batterijen en
kalibratieprotocol

Infrarood

Meetbereik

-30 … +250 °C

Nauwkeurigheid
±1 digit

±1,5 °C of ±1,5 % v. mw. (0 … +250 °C)
±2,0 °C (-20 … -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

Resolutie

0,1 °C

Bestelnr. 0560 1805

Algemene technische gegevens

Telekom.de LTE

Meten
Klant
Geheugen
Sensoren
Instellingen
Hulp en informatie

testo Smart App
Met de app wordt uw smartphone/tablet het
display van de testo 805i. Zowel de bediening
van het meetinstrument als de weergave van de
meetwaarden vinden met bluetooth plaats via de
testo Smart App op uw smartphone of tablet –
onafhankelijk van de meetplek. Bovendien kunt
u in de app meetrapporten opstellen, deze van
foto's en commentaar voorzien en via e-mail
verzenden. Voor iOS en Android.

Compatibiliteit

Vereist Android 11.0 of nieuwer /
Android 6.0 of nieuwer
Vereist mobiel eindtoestel
met bluetooth 4.0

Opslagtemperatuur

-20 … +60 °C

Bedrijfstemperatuur

-10 … +50 °C

Type batterij

3 microcellen AAA

Batterijduur

30 h

Optiek

10:1

Lasermarkering

Diffractieve optiek (lasercirkel)

Afmetingen

140 x 36 x 25 mm

Emissiegraad

0,1 … 1,0 instelbaar

Toebehoren

Bestelnr.

testo Smart Case (VAC) voor het bewaren en transporteren van testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i
en testo 905i, afmetingen 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, infrarood-thermometer, kalibratiepunten +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0002
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Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

testo 805i

Sensortype
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Technische gegevens / toebehoren

