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Termékadatlap

A mért értékek egyszerű leolvasása, amely az elforgatható 

kijelzőnek köszönhető

Széles méréstartomány

Magas hőmérsékletmérés, rövid távon akár +500°C

Gyors beállási idő

Egyszerű kezelhetőség

Nagyméretű kijelző

Auto off funkció

Beszúró-/ felületi
hőmérsékletmérő

testo 905

°C

A  t e s t o  9 0 5  h ő m é r s é k l e t m é r ő k  s z é l e s 

méréstartománnyal (-50 ... +350 °C) rendelkeznek, 

rövid ideig képesek akár +500 °C-ig is mérni (1-2 perc).

A műszer profi ipari szenzorral (K-tip. hőelem) van felszerelve. 

Kiváló pontossággal rendelkezik, különösen a magasabb 

hőmérsékleten történő mérésekkor. 

A rugós, széles hőelemes érzékelőfej garantálja a gyors 

beállást és a nagy pontosságot, így a műszerrel könnyedén 

mérhet durva felületeken is. Mindkét műszer elforgatható 

kijelzővel rendelkezik, így a mért értékeket bármilyen 

szemszögből kényelmesen leolvashatja.
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Műszaki adatok / Tartozékok

testo 905-T1 testo 905-T2

Beszúró hőmérsékletmérő széles
méréstartománnyal 350°C-ig, nagy pontossággal,
rögzítő csipesszel, elemmel

Felületi hőmérsékletmérő szálkeresztes
érzékelővel, gyors beállással, rögzítő csipesszel,
elemmel

Rend.sz. 0560 9055 Rend.sz. 0560 9056

Rend.sz.

Rend.sz.

Mérőműszer tartozékok testo 905-T1

Mérőműszer tartozékok testo 905-T2

28 0520 0101

28 0520 0121

NAH Hőmérséklet kalibrálás 3 ponton 
levegő-/merülő érzékelőkre 
(-40...+180/-35...+200°C)

ISO kalibrációs bizonylat hőmérsékletre
1 pontos kalibrálás felületi érzékelőkre
+120°C kalibrálási ponton

Műszaki adatok

testo 905-T1 testo 905-T2

Méréstartomány -50 ... +350°C (rövid ideig +500°C-ig) -50 ... +350°C (rövid ideig +500°C-ig)

Pontosság 
±1 digit

(+25°C -os beállítási hőmérséklet referencia)
±1°C (-50 ... +99,9°C)
±a mért ért.1%-a (maradék tartomány)

(+25°C -os beállítási hőmérséklet 
referencia)
±(1°C ±1% a mért ért.)

Felbontás 0,1°C 0,1°C

Üzemi hőmérséklet 0 ... +40°C 0 ... +40°C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +70°C -20 ... +70°C

Elem típus 3 ceruzaelem AAA 3 ceruzaelem AAA

Elem élettartam 1000 óra 1000 óra

Beállási idő kb. 10 mp kb. 5 mp

Reakció típus t99  (vízben) t99 

Kijelző LCD, 1 soros LCD, 1 soros

Súly 80 g 80 g

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


