
Teploměr pro měření jednou rukou

Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství

Výměnné měřící špičky

Libovolně nastavitelné 2 hraniční hodnoty

Akustický a optický alarm

Jednořádkový, podsvícený displej

Velmi robustní a lze jej omývat pod tekoucí vodou (dle třídy

krytí IP65)

Ve shodě s EN 13485

Ruční Teploměr

testo 105

°C

Přístroj testo 105 je robustní potravinářský teploměr s

výměnnými měřícími špičkami pro měření teploty

polotuhých materiálů. Navíc je vybaven měřící špičkou

specielně pro zmrazené zboží. V závislosti na použitých

sondách se hodí zvláště pro použití v oblastech

gastronomie, chladírnách, velkokuchyních, supermarketech

a při kontrole v příjmu zboží.

Poněvadž je možno jej díky krytí IP65 omývat pod tekoucí

vodou, je obzvláště hygienický a na základě své robustnosti

jej lze flexibilně a všude použít. Akustický a optický alarm

spolehlivě varuje před překročením nebo podkročením

hraniční hodnoty, která je individuálně nastavitelná.

www.testo.cz

We measure it.



testo 105

Technická data

testo 105

Teploměr pro obsluhu jednou rukou se standardní
měřící špičkou, vč. baterie

Obj.č. 0563 1051 Technická data

Provozní teplota -20 ... +50 °C

Skladovací teplota -40 ... +70 °C

Typ baterie knoflíková baterie LR44, 4 ks

Životnost baterií 80 h

Auto-Off 10 min

Rozměry 145 x 38 x 195 mm

Displej 1-řádkový LCD

Hmotnost 139 g

Třída krytí IP65

Záruka 2 roky

Příslušenství Obj.č.

Příslušenství pro měřící přístroj

0613 1051Standardní sonda, délka 100 mm

0613 1052

0613 1053

31 0102 0101

0515 0032

Sonda do zmrazeného zboží, délka 90 mm

Dlouhá sonda, délka 200 mm

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Knoflíková baterie typu LR 44, 1,5 V (4 ks)
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Typ senzoru

Měřící rozsah

Přesnost
±1 digit

Rozlišení

-50 ... +275 °C

±0,5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 °C (-50 ... -20,1 °C)
±1 % z nam.hodn. (+100,1 ... +275 °C)

0.1 °C

Sada Obj.č.

0563 1052

0563 1054

Vpichovací teploměr se standardní sondou, sondou do zmrazeného zboží, dlouhou sondou a držákem na opasek nebo
na stěnu v hliníkovém kufru

testo 105 se sondou do zmrazeného zboží, držákem na opasek nebo na stěnu a bateriemi

We measure it.
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