
testo 105

pøesné mìøení teploty zboží pøi pøíjmu
s alarmem pøi pøekroèení hranièních hodnot

speciální výmìnná sonda do 
zmrazeného zboží

snadná výmìna sondy

tøi rùzné sondy pro rùzná použití

Robustní potravináøský teplomìr s výmìnnými sondami
obsluha jednou rukou

°C



Profesionální potravináøský teplomìr

Rychlé a komfortní mìøení ve výrobì

Speciální sonda do zmrazených potravin

Profesionální potravináøský teplomìr

Teplomìr testo 105, má možnost použití 3 rùzných sond pro
rùzná použití. Jeden pøístroj, tøi rùzné oblasti použití.
Díky ekonomickému tvaru a umístìní displeje se pøístroj
testo 105 výbornì hodí pro použití ve výrobì, na pøíjmu zboží
a pro všechna ostatní èasto opakovaná mìøení.
Podsvìtlený displej je dobøe èitelný i pøi zhoršených
svìtelných podmínkách.
Uživatel si mùže sám nastavit hranièní hodnoty, pokud
teplota vykroèí z takto zadaného pásma, spustí se optický a
akustický alarm.

Pøednosti

• 3 rùzné sondy pro rùzná použití
• 2 volnì nastavitelné hranièní

hodnoty, optický a akustický
alarm

• podsvìtlený displej
• akustický signál pøi stisknutí

tlaèítka
• dvouøádkový displej
• vodotìsný (IP 65) a robustní
• ergonomický tvar

Kompletní kufr pro 
praktické použití
V hodnotném hliníkovém kufru jsou mimo
pøístroje testo 105 také všechny sondy
(standardní, do zmrazených potravin i dlouhá).

Obsah sady
• testo 105 se standardní sondou 

(120 mm)
• sonda do zmrazených potravin
• dlouhá vpichovací sonda (200 mm)
• návod k obsluze
• baterie

b
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Závazná objednávka faxem
Ks. Zboží Obj.è.

teplomìr testo 105 se standardní sondou, sondou do zmrazených
potravin, dlouhou sondou a držákem na stìnu/opasek v Al kufru

0563 1052

teplomìr testo 105 se standardní sondou, vè. baterie 0563 1051
standardní sonda, délka 100 mm 0613 1051
sonda do zmrazených potravin, délka 90 mm 0613 1052

0613 1053

Jméno a pøíjmení

Firma

Telefon/Fax

Oddìlení

Ulice, è.p.

PSÈ, mìsto

E-mail

Podpis

OdesílatelKontakt
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
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Zmìny, i technického rázu, vyhrazeny.

Robustní potravináøský teplomìr s výmìnnými sondami

standardní sonda do tekutin a
pevných látek

zavrtávací sonda do zmrazených
potravin (bez pøedvrtání)

dlouhá sonda do vìtších kusù
masa, šunky, apod.

hliníkový kufr pro testo 105 a pøíslušenství 0554 1051

c dlouhá sonda, délka 200 mm

Pøístroj testo 105
Mìøení velièiny °C
Senzor NTC
Poèet kanálù 1 (vnitøní)
Mìøicí rozsah -50 ... +275 °C
Rozlišení 0,1 °C
Pøesnost ±0,5 °C (-20 ... +100 °C)

±1 °C (-50 ... -20,1 °C)
±1 % (+100,1 ... +275 °C)

Sonda vymìnitelná, NTC

Standardní (t99 < 15 s) 120 mm
Zmrazené zboží (t99 < 60 s) 90 mm

Takt mìøení 2 mìøení/s

Provozní teplota -20 ... +50 °C
Skladovací teplota -40 ... +70 °C
Typ baterie 4 lithivé knoflíkové

typ LR44

Dlouhá (t99 < 15 s) 200 mm

Displej jednoøádkový, LCD

Technická data

Rozmìry 145 x 38 x 195 mm
Hmotnost 139 g

Životnost baterie 80 h (Auto off 10 min)
Materiál pouzdra ABS s mìkèeným

obložením na rukojeti, 
krytí IP 65

/ °F




