Enoročni vbodni
termometer

Idealen za uporabo v živilski industriji
Izmenljiva tipala za živila
2 nastavljivi mejni vrednosti
Zvočni in optični alarm
1-vrstični osvetljeni zaslon
Zaščitni razred IP 65, merilnik lahko
očistite pod tekočo vodo
Testiran po standardu EN 13485

testo 105 je robusten termometer za živila z
izmenljivi tipali za merjenje v poltrdih medijih,
s tipalom za zamrznjena živila pa tudi za merjenje v trdih živilih. Glede na uporabljeno tipalo
je merilnik primeren za merjenje temperature v
gastronomiji, v hladilnih sobah, v velikih kuhinjah,v supermarketih in pri vhodnem preverjanju
blaga

Ker je zaščitnega razreda IP 65 lahko merilnik
higienično očistite pod tekočo vodo. Robustno
ohišje omogoča vsestransko uporabo. Nastavita
se lahko zgornja in spodnja alarmna vrednost,
pri njunem preseganju se pojavita zvočni in
optični alarm.

Tehnični podatki / Pribor
Tip senzorja

NTC

testo 105

Merilno območje

-50 do +275 °C

Enoročni vbodni termometer s
standardno merilno konico,
osvetlitvijo zaslona, zaščitni
razred IP65, vključno z baterijo in
zidnim držalom

Natančnost

±0,5 °C (-20 do +100 °C), ±1 °C (-50 do -20 °C),

Kat. številka: 0563 1051

Temp. skladiščenja

-20 do +50 °C

Tem. uporabe
Tip baterije
Trajanje baterije

-40 do +70 °C
gumbna baterija LR44
80 ur

Auto off
Dimenzije
Zaslon
Teža
Zaščitni razred
Garancija
Standard

10 minut
145 x 38 x 195 mm
LCD, 1 vrstični
139 g
IP65
2 leti
EN 13485

±1 % m.v.(+100 do +275 °C)

Resolucija

0,1 °C

Splošni tehnični podatki

Kat. številka

Seti
Enoročni vbodni termometer s tremi konicami (standardna konica, konica za zamrznjena živila, dolga konica),
z zidnim držalom, v alu kovčku

0563 1052

testo 105 s konico za zamrznjena živila, z zidnim držalom in baterijami

0563 1054

Kat. številka

Dodatni pribor
Pribor za merilnik
Standardna merilna konica, 100 mm dolga

0613 1051

Konica za zamrznjena živila, 90 mm dolga

0613 1052

200 mm dolga konica

0613 1053

ISO kalibracijski certifikat temperatura: kalibracijske točke -18 °C; 0 °C

0520 0041

Gumb baterija, tip LR 44, 1,5 V (4 kosi)

0520 0032

Zastopa in prodaja:
Komplast d.o.o.
Tržaška cesta 511
1351 BREZOVICA
testo@komplast.si
Boštjan Blatnik tel: 01/360 17 90
gsm: 051 330 205
www.komplast.si
0981 9484/msp/A/09/2013

