
Rychlá dvoukanálová kontrola
teploty
• v topenáøství
• pøi výstavbì budov
• pøi zpracování kovù
• ve výrobì
• v technických laboratoøích

Technická data
Velièina
Senzor.
Poèet kanálù
Mìøicí rozsah

Rozlišení
Pøesnost pøístroje
(bez sondy)
±1 digit
Pamìť
Provozní teplota
Sklad. teplota
Baterie
Hmotnost
Tøída ochrany

teplota (°C/°F)
TE-typ K /T (ext.)
2 (externí)
-50°C...+1000°C (K)
-50°C...+400°C (T)
0,1 °C
±0,5°C (-50...+70°C)
±0,7% z n.h.
(70,1...+1000 °C)
16 000 hodnot
0°C...+70°C
-40°C...+85°C
Lithiová(1/2 AA)
90 g
IP 54

Jednokanálový záznamník proudu a napìtí
testo 175-S1

7
Dvoukanálový záznamník teploty pro 4 externí termoèlánky
testo 175-T3

°C

mA/V
Technická data
Velièina
Poèet kanálù
Mìøicí rozsah

Rozlišení

Syst. pøesnost
±1 digit

Pamì•
Sonda

Provozní teplota
Sklad. teplota
Baterie
Hmotnost

Proud, napìtí
1  (externí)
0...1 V / 0...10 V
0...20 mA / 4...20mA
1 mV (0...1 V)
10 mV (1...10 V)
0,01 mA (0...20 mA)
± 2 mV(0...1 V)
± 20 mV(1...10 V)
± 0,05 mA(0...20mA)
16 000 hodnot
Vestavìná
- konektor
-10 °C...+50 °C
-40 °C...+70 °C
Lithiová (1/2 AA)
80 g

Jednoduchá kontrola a záz-
nam analogového proudo-
vého/napì•ového výstupu
• pøi prùmyslových procesech
• v laboratoøích
• v øídicích zaøízeních
• ve vývoji
• ve výrobì
• mìøicích pøevodníkù

testo 175-S1

Jednokanálový záznamník proudu
a napìtí s držákem na stìnu a konekto-
rem

Obj.è. 0563 1759

testo 175-T3

Dvoukanálový záznamník teploty pro
externí termoèlánky s držákem na
stìnu

Obj.è. 0563 1756

Pøíslušenství

Pøíslušenství

Sondy na str. 15

Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý
program s funkcí zobrazení grafu a
tabulky, rozhraní, stojánek na stùl

0554 1759Obj.è.

Tiskárna testo 575

0554 1775Obj.è.

Sbìraè dat  testo 580
vèetnì držáku

0554 1778Obj.è.

Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý
program s funkcí zobrazení grafu a
tabulky, rozhraní, stojánek na stùl

0554 1759Obj.è.

Tiskárna testo 575

0554 1775Obj.è.

Sbìraè dat  testo 580
vèetnì držáku

0554 1778Obj.è.
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Pøehled výrobkù
Sondy testo 175/177

-35... +80 °C ±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (-35... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75... +80 °C)

5 s kabel
napevno

0610 1725*Pøesná vpichovací/ponorná sonda, 
IP 67

40 mm

Ø 3 mmD 3 mm

-50...+70°C ±0,2 °C (-25... +70 °C)
±0,4 °C (-50... -25,1 °C)

kabel
napevno

0613 4611Trubková sonda (se „suchým zipem“), 
prùmìr trubky max. 75 mm

300 mm

30 mm

-50...+150°C ±0,5% z n.h. (+100...+150°C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (-50... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75... +99,9 °C)

60 s kabel
napevno

0613 1711*Robustní pøesná prostorová sonda, 
pro kontrolu napø. skladovací teploty

110 mm

D 4 mm

-50...+140°C ±0,5% z n.h. (+100...+140°C)
±0,2 °C (-25... +74.9 °C)
±0,4 °C (-50... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75... +99,9 °C)

20 s kabel
s konektory

0613 3211*Sonda pro mìøení teploty jádra zmrz-
lých potravin, urèená pro našroubování
bez pøedvrtání

110 mm 30 mm

D 4 mm
D 8 mm

-50...+150°C ±0,5% z n.h. (+100...+150°C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (-50... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75... +99,9 °C)

8 s kabel
napevno

0613 2211*Potravináøská nerezová sonda (IP65),
kabel PUR max. +80 °C, konektor
IP54

125 mm 15 mm

D 3 mmD 4 mm

-50...+150°C ±0,5% z n.h. (+100...+150°C)
±0,2 °C (-25... +74,9 °C)
±0,4 °C (-50... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75... +99,9 °C)

7 s kabel
napevno

0613 2411*
Robustní potravináøská vpichovací
sonda se speciální rukojetí, IP 65,
zesílený kabel (PUR), zesílený v místì
èastého ohybu 

115 mm

30 mm

D 3,5 mm

D 5 mm

-20... +90 °C ±0,2°C (0...70 °C)
zbytek rozsahu ±0,5°C

60 s kabel
napevno
2,40 m

6 m

0628 7503*Sonda pro vestavbu s hliníkovým
pouzdrem, IP65

40 mm

D 6 mm

-50... +80 °C ±0,5% z n.h. 
(+100... +150 °C)

70 s kabel
napevno

0628 7514*Sonda se závitem M6, pro mìøení na
špatnì pøístupných místech IP 54

-50... +80 °C ±0,2 °C (0... +70 °C) 150
s

kabel
napevno

0628 7516*
Sonda (Al) pro mìøení teploty povrchu

8 x 8 mm

-50... +80 °C ±0,2 °C (0... +70 °C) 20 s kabel
napevno

0628 7507Sonda pro mìøení povrchové teploty
stìny, napø. pro promìøování
tepelných mostù ve stavbách

Pøesné termoèlánkové sondy pro záznamníky testo 175-T3, 177-T4

-50... +180 °C Tøída 2 3 s kabel
napevno

0628 7521Rychlá sonda povrchové teploty
s vnìjším závitem M 14x1,5 a 2 mati-
cemi, s termoèlánkovým páskem

-50... +205 °C Tøída 2 20 s kabel
napevno

0628 7533Sonda pro vestavbu s nerezovým
pouzdrem, IP65

40 mm

D 6 mm

-60... +400 °C Tøída 2 7 s kabel
napevno

0602 1292
Vodotìsná ponorná/vpichovací sonda

110 mm 30 mm

D 3,2 mmD 4 mm

-60... +1000 °C Tøída 1 2 s kabel
napevno

0602 0592
Pøesná a rychlá vpichovací sonda

300 mm

D 1,5 mm

0... +120 °C Tøída 2 90 s kabel nape-
vno

0628 0020Trubková sonda (se „suchým zipem“), 
prùmìr trubky max. 120 mm, 
Tmax +120 °C

395 mm

20 mm

-60... +130 °C Tøída 2 5 s kabel
napevno

0602 4592Trubková sonda 5...65 mm, s vymìni-
telnou mìøicí hlavou. 
Mìøící rozsah krátkodobì do +280 °C

-60... +400 °C Tøída 2 25 s kabel
napevno

0602 1792Robustní, cenovì dostupná prostorová
sonda

110 mm

D 4 mm

-50... +400 °C Tøída 2 5 s 0602 0645Termoèlánek, ohebný, délka 1500 mm,
izolace skelné vlákno

1500 mm

D 1,5 mm

-50... +250 °C Tøída 2 5 s 0602 0646Termoèlánek, ohebný, délka 1500 mm,
izolace teflon

1500 mm

D 1,5 mm

-20... +70 °C ±0.2 °C (-20... +40 °C) 15 s 0628 7510
Prostorová sonda, IP 54

35 mm

D 3 mm

Mìøící rozsahStacionární sondy Zobrazení Pøesnost t99 Obj.è.

Pøesné termistorové sondy pro záznamníky testo 175-T2, 177-T3, 177-H1
Mìøící rozsahStacionární sondy Zobrazení Pøesnost t99 Obj.è.Délka pøipoj.

kabelu

Délka pøipoj.
kabelu

40 mm

-200...+1000°C Tøída 1 5 s 0602 5792Vpichovací mìøící špièka, ohebná, tva-
rovì stálá

500 mm

D 1,5 mm

-50... +400 °C Tøída 2 kabel
napevno

0602 4892Magnetická sonda, pøídržná síla cca.
10 N, do vyšších teplot, pro mìøení na
kovových plochách 

75 mm
D 21 mm

2 m

2 m

3 m

1,5 m

1,5 m

1,4 m

1,5 m

1,2 m

1,9 m

1,5 m

1,2 m

2 m

1,6 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

* Sondy testované podle EN 12830 na zpùsobilost v oblasti pøepravy a skladování

S takto oznaèenými sondami je dodržena udaná tøída krytí elektroniky u datalogerù.


