Instrument pentru
măsurarea temperaturii
Seria de produse testo 108 –
pentru măsurători rapide, ușoare
și precise ale temperaturii

Uşor de utilizat

°C

Atât instrumentul cât şi sonda sunt rezistente la apă (IP67)
În conformitate cu reglementările HACCP şi EN 13485
Aplicabilitate universală

În industria alimentară măsurătorile de temperatură sunt

efectuate atât în procesul de transport şi depozitare al

parte din rutina zilnică. Calitatea produselor poate fi testată

produselor alimentare cât şi în restaurante sau bucătării.

şi garantată doar prin măsurători precise, acesta fiind

Testo 108 este rezistent la umezeală şi apă, iar datorită

singurul mod de a îndeplini reglementările HACCP.

husei de protecţie din cauciuc este protejat împotriva

Termometrele din seria testo 108 efectuează măsuratori la

loviturilor şi a murdăriei.

faţa locului în doar câteva secunde. Aceste măsurători pot fi

www.testo.ro

testo 108

Date tehnice

testo 108
testo 108, instrument de măsurare a
temperaturii (Tip T și K), rezistent la apă, incl.
sondă cu termocuplă tip T, husă de protecție și
certificat de calibrare.

Parametri măsurați

Temperatură °C

Tipul de senzori

Termocuplă Tip T și Tip K (testo 108)
Termocuplă Tip T (testo 108-2)

Domeniu de măsură

-50 la +300 °C

Acuratețea instrumentului
(Temperatura ambientală

±0.5 °C (-30 la +70 °C)
±0.5 °C ±0.5 % la vm (restul domeniului de
măsură)

+23 °C ±3 °C)

Cod produs: 0563 1080

Acuratețea sondei

±0.5
±0.2
±0.5
±0.4

°C (-40 la -20 °C)
°C (-20 la +70 °C)
°C (+70 la +125 °C)
% din vm (+125 la +300 °C)

Resoluție

0.1 °C

0981 9324/cw/A/01.2013

Tip senzor

testo 108-2

Cod produs: 0563 1082

testo 108-2
• Cuplajul blocabil garantează
atașarea sigură a sondei
• Funcție Auto-hold, hold și
min./max.

Temp. de operare

-20 la +60 °C

Temp. de depozitare

-30 la +70 °C

Clasa de protecție

IP67 (cu sonda cu care a fost livrat
instrumentul)

Rata de măsurare

2 măsurători pe secundă

Timpul de stabilizare t99

10s (în lichid)

Display

LCD, o linie pentru status

Standard

EN 13485

Ghid EC

2004/108/EG

Sursă energie

3 x baterie Type AAA

Durata de viață a
bateriei

2500 h (de obicei, la 23 °C)

Funcții

Funcție Auto-hold, hold and min./max.
(testo 108-2)

Garanție

2 ani
Condiții garanție: vezi
www.testo.com/warranty
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Informațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Date tehnice generale

testo 108-2, instrument de măsurare a
temperaturii (Tip T), rezistent la apă, incl.
sondă cu termocuplă tip T, cuplaj blocabil,
husă de protecție și certificat de calibrare.

