We measure it.

İç sıcaklık
termometresi
testo 106 – Kompakt gıda
termometresi

TopSafe gıda sektöründe kullanım için idealdir:

°C

Bulaşık makinasında yıkanabilir koruma kılıfı (IP), kirden
ve darbeden korur.
Küçük, kullanışlı ve her zaman kullanıma hazır. Sesli ve
optik alarm.
Ölçümün tamamlandığı uyarısı (Auto-hold).
Düşme ve delinmelere karşı EN13485 ile sertifikalıdır.
(sadece TopSafe kombinasyonu ile birlikte)

Batırma termometresi testo 106 özellikle hızlı ve dayanıklıdır.

tanımlanabilir. Değerler aşıldığında sesli ve optik uyarı

Küçük, kullanışlı ve her zaman el altında. İnce dayanıklı ucu

sinyalleri devreye girer. Alarm ve otomatik son değer

ile gastronomide, otellerde, büyük mutfaklarda,

hatırlama fonksiyonu ölçümde kolaylığı ve çabukluğu sağlar.

süpermarketlerde vb. hızlı iç sıcaklık kontrolleri için idealdir.
TopSafe koruma kılıfı sayesınde su geçirmez, kir tutmaz,
darbelere dayanıklıdır ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Testo 106 HACCP 'ye ve EN13485 'e uyumludur. Üst ve alt
limit değerler olmak üzere 2 farklı limit değeri cihazda
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testo 106 seti, batırma tipi gıda termometresi,
TopSafe (su geçirmez koruma kılıfı, IP 67), klips,
prob başlığı ve bataryası ile birlikte

NTC

Ölçüm aralığı

-50 ... +275 °C

Doğruluk
±1 basamak

±1 % ölç.değ. (+100 ... +275 °C)
±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 °C (-50 ... -30.1 °C)
0.1 °C

Çözünürlük

Genel teknik veriler

Ürün kodu 0563 1063

Saklama sıcaklığı

-40 ... +70 °C

Çalışma sıcaklığı

-20 ... +50 °C

t99

10 sn

Batarya tipi

3V düğme tipi pil (CR 2032)

Pil ömrü

350 sa

Ağırlık

80 g

Boyutlar
Uzunluk Prob borusu /
Prob borusu ucu
Çap Prob borusu /
Prob borusu ucu

215 x 34 x 19 mm
55 mm / 15 mm

Ekran

LCD, 1 satır

Ø 3 mm / Ø 2.2 mm

Malzeme/Gövde

ABS

Koruma sınıfı

TopSafe ile IP 67

Garanti

2 yıl

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar
TopSafe (kırılmaz koruma kılıfı); su geçirmez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir koruma kılıfı
Klips ve prob koruma başlığı

0516 8265
0554 0825

ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -18, 0, +60°C

290520 0001

TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu Kalibrasyon Aralığı: -35…700°C arasında 3 nokta

290521 1001

TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu Sabit kalibrasyon noktaları: -10,0,+10

290521 1101

ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -8, 0, +40°C

290520 0181
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