
Miniteploměry
Pro rychlé každodenní měření

Budoucnost zavazuje



Miniteploměr do +150 °C
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Testo s.r.o.,
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
Tel: 257 290 205 Fax: 257 290 410
E-mail: info@testo.cz Internet: www.testo.cz

0560 1110

Rychlý ponorný/vpichovací
miniteploměr pro měření tep-
loty vzduchu, měkkých a
práškových látek a kapalin
(délka 133 mm, do +150 °C)

Miniteploměr do +250 °C0560 1111

Rychlý ponorný/vpichovací
teploměr pro měření teploty
vzduchu, měkkých nebo
práškových látek a kapalin
(délka 213 mm, do +250 °C)

Miniteploměr do +230 °C0560 1113

Rychlý ponorný/vpichovací
miniteploměr pro měření tep-
loty vzduchu, měkkých a
práškových látek a kapalin
(délka 120 mm, do +230 °C)

Miniteploměr do +300 °C0560 1109

Povrchový miniteploměr vč.
baterie... cenově výhodný, je
vybaven rozšířenou měřící
špičkou speciálně pro měře-
ní teploty na povrchu

Technická data 0560 1110

Délka sondy 133 mm 

Průměr sondy 3,5 mm 

Typ senzoru NTC

Teplotní rozsah -50 … 150°C

Přesnost +/-1°C (-10 … 99,9°C)         +/-2°C (-30 … -10,1°C)
+ /-2% z MV (100 … 150°C)

Rozlišení 0,1°C(-19,9 ..+150°C) zbytek rozsahu:1°C

Pracovní teplota -10 … +50°C

Typ baterie Lithiová baterie LR44

Funkce On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) 
Indikátor stavu baterie

Příslušenství/barva Upevňovací klips / černá

Technická data 0560 1111

Délka sondy 213 mm 

Průměr sondy 3,5 mm 

Typ senzoru NTC

Teplotní rozsah -50 … 250°C

Přesnost +/-1°C (-10 … 99,9°C)        +/-2% z MV  (+100 … 199,9°C)     
+/-3% z MV  (+200 … 250°C)

Rozlišení 0,1°C(-19,9 ..+199,9°C) zbytek rozsahu:1°C

Pracovní teplota -10 … +50°C

Typ baterie Lithiová baterie LR44

Funkce On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) 
Indikátor stavu baterie

Příslušenství/barva Upevňovací klips / černá

Technická data 0560 1113

Délka sondy 120 mm 

Průměr sondy 3,5 mm 

Typ senzoru NTC

Teplotní rozsah -20 … 230°C

Přesnost +/-1°C(-20 ..+53,9°C)        +/-0,8°C(54 ..+90°C)
+/-1°C(90,1 ..+180°C)       +/-1,5°C(180,1 ..+230°C)

Rozlišení 0,1°C(-19,9 ..+199,9°C) zbytek rozsahu:1°C

Pracovní teplota -10 … +50°C

Typ baterie Lithiová baterie LR44

Funkce On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) 
IP 67, Indikátor stavu baterie

Příslušenství/barva Upevňovací klips / kovová

Technická data 0560 1109

Délka sondy 120 mm 

Průměr sondy 15 mm 

Typ senzoru NTC

Teplotní rozsah -50 … 300°C

Přesnost +/-1°C (-30 … +250°C)      +/-2°C ve zbytku rozsahu

Rozlišení 0,1°C(-19,9 ..+199,9°C) zbytek rozsahu:1°C

Pracovní teplota -10 … +50°C

Typ baterie Lithiová baterie LR44

Funkce On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) 
Indikátor stavu baterie

Příslušenství/barva Upevňovací klips / černá

Prvotní akreditovananá kalibrace teploty ve 4 bodech  31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech 31 0103 0101


