We measure it.

Összecsukható
hőmérsékletmérő
testo 103 – Kategóriájában a
legkisebb összecsukható
hőmérsékletmérő

Ideálisan alkalmazható az élelmiszeripar minden területén
Könnyen használható
Praktikus, kis helyen is elfér (ing- / nadrágzseb)
Robusztus érzékelő, keskeny mérőcsúccsal
Higiénikus, könnyen tisztítható műszerház
IP 55 védettség
Megfelel az EN 13485 szabványnak

°C

A testo 103 kategóriájában a legkisebb hőmérő, hossza

A hőmérő megfelel a HACCP követelményeknek és az EN

11cm. Kis helyen is elfér, akár a nadrág vagy az ing

13485 szabványnak. Keskeny mérőcsúcsa ideális a

zsebében is tárolhatja, így mindig könnyen és gyorsan

helyszíni szúrópróba-szerű ellenőrzésekhez a raktározás, a

hozzáférhet. A kis összecsukható hőmérő automatikusan

feldolgozás és a termelés során vagy a vendéglátó és az

üzemkész, mikor Ön 30°-ban kinyitja az érzékelőt. A mérés

élelmiszeripari szektorokban.

befejeztével egyszerűen csukja össze és tegye zsebre a
következő használatig.
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testo 103

We measure it.

A testo 103 kategóriájában a legkisebb
összecsukható hőmérsékletmérő. Kézreálló,
praktikus és megbízható mérőműszer az
ellenőrző mérésekhez

NTC

Méréstart

-30 ... +220 °C

Pontosság
±1 digit

±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 % mért ért. (+100 ... +220 °C)

Felbontás

0.1 °C / °F

Általános műszaki adatok
Rend. sz. 0560 0103

Tárolási hőmérséklet

-30 ... +70 °C

Üzemi hőmérséklet

-20 ... +60 °C

Elem típus

2 lítiumelem (CR2032)

Elem élettartam

300 óra (Típus)

Méretek
Érzékelő hossz / átmérő
Érzékelőcsúcs / átmérő

189 x 35 x 19 mm (kihajtható érzékelő)
75 mm / Ø 3 mm

Kijelző

LCD, 1 soros, nem megvilágított

Beállási idő

t99 = 10 mp

Ki- / bekapcsolható

Műszerház

A műszer érzékelőjének nyitásakor /
zárásakor (kb. 30°) / Auto-off funkció
60 perc után
ABS

Súly

49 g

Védelem

IP55

Garancia

2 év

Megfelelőség

EN 13485

22 mm / Ø 2,3 mm
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Változtatások jogát - műszaki jellegűeket is - fenntartjuk.
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Műszaki adatok

