We measure it.

Sklápěcí teploměr

testo 103 – Nejmenší sklápěcí
teploměr ve své třídě

Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství
Jednoduchá obsluha
Příruční a malý – hodí se do každé kapsy
Robustní sonda s úzkou měřící špičkou
Hygienické pouzdro, které lze snadno čistit
Ochrana proti stříkající vodě podle třídy IP55
Certifikát dle EN 13485

°C

Přístroj testo 103 je s délkou 11 cm nejmenším sklápěcím

Sklápěcí teploměr testo 103 je ve shodě jak s HACCP, tak s

teploměrem ve své třídě. Nevyžaduje téměř žádný prostor,

normou EN 13485. Jeho úzká měřící špička zanechá v

takže jej můžete jednoduše schovat do náprsní kapsy nebo

potravinách pouze malý vpich, a proto je optimálně vhodný

do kapsy kalhot. Tímto způsobem je stále k dispozici a

pro namátková měření – například při výrobě, skladování a

rychle na dosah.

zpracovávání, v gastronomii, v supermarketech, v

Malý sklápěcí teploměr je připraven k měření již od úhlu

obchodech s potravinami nebo v průmyslové oblasti.

vyklopení nad 30° a je proto flexibilně použitelný. Po měření
lze sondu jednoduše sklopit a přístroj až do příštího měření
bezpečně uložit.

www.testo.cz

testo 103

We measure it.

Technická data

testo 103
Přístroj testo 103 je nejmenší sklápěcí teploměr
ve své třídě
Nabízí pohotovou, praktickou a výraznou pomoc
při kontrolních měřeních

Typ senzoru

NTC

Měřící rozsah

-30 ... +220 °C

Přesnost
±1 digit

±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C)
±1 % z nam.hodn. (+100 ... +220 °C)

Rozlišení

0,1 °C / °F

Technická data
Skladovací teplota

-30 ... +70 °C

Provozní teplota

-20 ... +60 °C

Typ baterie

2 lithiové baterie (CR2032)

Životnost

300 h (typicky)

Rozměry (dxšxv)
délka sondy / průměr

189 x 35 x 19 mm (s vyklopenou sondou)
75 mm / Ø 3 mm

špička sondy / průměr

22 mm / Ø 2,3 mm

Displej

1-řádkový LCD, bez podsvícení

Odezva

t99 = 10 s

Zapnutí/vypnutí

sklopným mechanizmem (cca. 30° ) /
Auto-Off po 60 min

Materiál pouzdra

ABS

Hmotnost

49 g

Třída krytí

IP55

Záruka

2 roky

Ve shodě s

EN 13485

Změny, i technického rázu, vyhrazeny.
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