Tester pentru ulei
de gătit
testo 270 – Asigură calitatea
uleiului de gătit, reduce costurile

Design ergonomic și robust
Poate fi curățat sub jet de apă (IP65)
Alarme vizuale prin afișare cu iluminare folosind principiul
semaforului
Funcție de blocare și auto blocare
Calibrarea și reglarea poate fi efectuată de către utilizator

%TPM

°C

Testerul pentru ulei de gătit, testo 270, determină rapid și

Noul testo 270 se remarcă prin designul ergonomic, care

sigur calitatea uleiului de gătit prin măsurarea

împiedică expunerea directă a mâinii la uleiul fierbinte.

componentelor polare din ulei, astfel oferind un procent

Alarma vizuală prin afișaj cu iluminare face chiar mai ușoară

privind calitatea și gradul de uzură al acestuia.

evaluarea calității uleiului: verde înseamnă o calitate bună a

Afișarea unei valori mai crescute indică un grad de uzură

uleiului, portocaliu - calitatea uleiului de gătit este la limită,

mai ridicat al uleiului. Ca urmare, calitatea produselor prăjite

iar roșu indică un grad de uzură ridicat al uleiului. Valorile

în acest ulei va fi inferioară. O măsurare regulată, cu testo

limită pot fi de asemenea stabilite individual și pot, ca și

270, poate preveni acest lucru. Utilizarea instrumentului

alte setări ale instrumentului, să fie protejate de modificări

de măsurare, previne de asemenea înlocuirea timpuire a

accidentale ale datelor, prin inserarea unui cod pin.

uleiului, ceea ce reduce consumul uleiului de gatit cu până
la 20%

www.testo.ro

testo 270

Date tehnice / Accesorii
Tip senzor

testo 270

Senzor capacitiv Testo

Cod produs 0563 2750

Domeniu de măsură

0.0 la 40.0 %TPM
+40 la +200 °C

Acuratețe
±1 cifră

±2 %TPM (+40 la +190 °C)
±1.5 °C
(la o temperatură ambientală de + 25 °C)

Rezoluție

0.5 %TPM (+40 la +190 °C)
0.1 °C

Date tehnice generale
Temperatura uleiului
de gătit

+40 la +200 °C

Temp. de stocare

-20 la +70 °C

Temp. de operare

0 la +50 °C

Dimensiuni

50 x 170 x 300 mm

Greutate

255 g

Display

LCD, 2 linii, funcție iluminare

Tip baterie

2 baterii micro AAA

Durata de viață a
bateriei

aprox. 25 h folosire continuă
(aprox. 500 măsurători )

Material/Carcasă

ABS / ABS-PC sticlă fibroasă 10%

Timp de reacție

Aprox. 30 s

Clasă de protecție

IP65

Calibrare

Calibrare la locul măsurătorii cu ulei de
referință

Funcție de alarmă

2 valori limită programabile,
3 led-uri colorate (verde, portocaliu,
roșu), alarmare acustică când limitele de
temperatură si TPM sunt depașite sau
stabile (Auto-Hold)

Garanție

2 ani

Accesorii pentru instrumentul de măsură

Cod produs

Geantă de transport pentru testo 270

0516 7301

Ulei de referință pentru calibrarea și verificarea instrumentului testo 270 (1 x 100 ml)

0554 2650

Certificat de calibrare ISO; Puncte de calibrare aprox. 3 %TPM și aprox. 24 %TPM la 50 °C

0520 0028

Testo Romania
Calea Turzii 247
400459 Cluj Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax. +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro

www.testo.ro

Informațiile pot suferii modificări fără notificare prealabilă.

testo 270, tester pentru uleiul de gătit ce include
geantă de transport, ulei de referintă, manual
de instrucțiuni scurt și manual de instrucțiuni
detaliat, baterii și protocol de calibrare.
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