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Gegevensblad

Compact professioneel meetinstrument uit de testo Smart 

Probes serie voor gebruik met Smartphones/tablets

Contactloze infraroodmeter van oppervlaktetemperatuur

Meetgegevens analyseren en versturen via testo Smart App

Meetvlekmarkering met 8-punt lasercirkel

Compact en eenvoudig te transporteren

Infrarood thermometer 
met Smartphone-
bediening

testo 805i

De infrarood thermometer testo 805i in combinatie 

met smartphone/app is uitermate geschikt voor 

zeer snelle contactloze metingen aan muren, 

alsook temperatuurmetingen van zekeringen en 

airconditioningsystemen. Het meetpunt is duidelijk 

gemarkeerd met een lasercirkel uit verschillende punten.

Via de op het mobiele toestel geïnstalleerde testo Smart 

App kunnen gebruikers hun meetwaarden

comfortabel aflezen. Alle meetgegevens worden 

desgewenst als diagram of in tabelvorm

weergegeven. Ten slotte kan men de meetrapporten als  

pdf- of Excel-bestanden direct versturen.

°C

Bluetooth
+ App

App testo Smart Probes
à télécharger gratuitement

Bluetooth 
+ App

testo Smart App  
als gratis download
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Technische gegevens / Toebehoren

testo 805i
testo 805i, Smart Probe infraroodthermometer 
met bediening via Smartphone, incl. batterijen 
0560 1805 en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 1805

Sensortype Infrarood

Meetbereik -30 … +250 °C

Nauwkeurigheid 
± 1 digit

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

Resolutie 0,1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit Vereist iOS 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

Levensduur batterij 30 u

Optiek 10:1

Lasermarkering Diffractieve optiek (lasercirkel)

Afmetingen 140 x 36 x 25 mm

Emissiegraad 0,1 … 1,0, instelbaar

testo Smart App
Met de app wordt uw smartphone/tablet het
display van de testo 115i. Zowel de bediening
van het meetinstrument als de weergave van de
meetwaarden vinden per 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.

Toebehoren Réf.

testo Smart Case (« klimaat ») voor de toestellen: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i et testo 905i; 
afmetingen: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

ISO-kalibratiecertificaat (°C) : infraroodthermometer: +60 °C, +120 °C et +180 °C 0520 0002

Mesurer

Client

Mémoire

Capteurs

Configuration

Aide et information
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