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Be sure.

Handthermometer

testo 105

Ideaal voor gebruik in de voedingssector

Verwisselbare meetspitsen

2 grenswaarden vrij instelbaar

Akoestisch en optisch alarm

1-regelig display, verlicht

Zeer robuust en waterdicht (conform IP65)

Gecertificeerd conform EN 13485

De testo 105 is een robuuste levensmiddelenthermometer 

met verwisselbare meetspitsen. Er is tevens een speciale 

diepvriesmeetspits. Afhankelijk van de aangesloten voeler is 

het toestel geschikt voor diepvriesproducten of vleeswaren.

De testo 105 kan onder stromend water gereinigd worden. 

Daardoor is hij uitermate hygiënisch, en dankzij zijn 

robuustheid flexibel en overal inzetbaar. Zowel een akoestisch 

als een optisch alarm geven aan wanneer de grenswaarden 

worden over- / onderschreden.

°C
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Technische gegevens / Toebehoren

Algemene technische gegevens

Sensor type 

Opslagtemperatuur -40 ... +70 °C

Meetbereik -50 ... + 275 °C

Bedrijfstemperatuur -20 ... +50 °C

Nauwkeurigheid
±1 digit

±0,5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 °C (-50 ... -20,1 °C)
±1 % v.d. mw. (+100,1 ... +275 °C)

Batterijtype Knoopcel LR44

Resolutie 0,1 °C

Levensduur batterij 80 u

Auto-Off 10 min.

Afmetingen 145 x 38 x 195 mm

Beschermingsklasse IP65

Gewicht 139 g

Garantie 2 jaar

Display LCD 1 regel

Standaard meetspits voor testo 105, lengte 100 mm

Diepvriesmeetspits voor testo 105, lengte 90 mm

Lange meetspits voor testo 105, lengte 200 mm

ISO-kalibratiecertificaat (°C): meettoestel met lucht- / dompelvoeler: -18 °C, 0 °C

Knoopcelbatterij - LR 44 (4 stuks)

Bestelnr.        
0613 1051

0613 1052

0613 1053

0520 0041

0515 0032

Toebehoren

testo 105 set: handthermometer met standaard meetspits (lengte 100 mm), diepvriesmeetspits (lengte 90 mm),
lange meetspits (200 mm), incl. gordel-/wandhouder in een aluminium koffer

testo 105 met spits voor diepvriesproducten

Bestelnr.        
0563 1052

0563 1054

Set

testo 105

testo 105, handthermometer met standaard 
meetspits (lengte 100 mm), incl. batterij

Bestelnr. 0563 1051



http://www.testo.com
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Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be

Be sure.

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.


