
Su geçirmez: koruma sınıfı IP 65'e uygun olarak, akan su

altında temizlenir.

Gıda sektöründeki uygulamalar için idealdir

Uzun ölçüm ucu ile; katlanabilir, sağlam, metal prob

Son değeri otomatik tanıma (Auto-hold) ve min. / maks.

değeri depolama

Elden kayma problemini önlemek için lastik gövde

Renkli bantlar sayesinde ayırt edilebilir

EN 13485 sertifikalı

Su geçirmez, katlanabilir
sıcaklık ölçüm cihazı

testo 104 – Su geçirmez, katlanabilir
problu ilk sıcaklık ölçüm cihazı

°C

testo 104,  IP65 koruma sınıfında, ilk suya dayanıklı sıcaklık

ölçüm cihazıdır. Cihaz sağlam, metal,  uzun proba sahiptir.

Cihazın yüzeyi kaymaz plastikle kaplıdır.Cihazla birlikte

verilen renkli bantlar sayesinde, cihazın kime ya da hangi

bölüme ait olduğunu tespit edebilirsiniz.

testo 104, HACCP and EN 13485 sertifikalıdır. Anlık

denetimlerde dar ölçüm ucu, gıda maddelerinde sadece

küçük delikler bırakır. Örneğin üretim, saklama ve işleme

esnasında, gastronomide, süpermarket zincirlerinde, gıda

perakendecilerinde veya endüstride...

We measure it.
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testo 104

Teknik bilgi

testo 104

testo 104, katlanma mekanizmasını ve
su geçirmezlik özelliğini bir araya getiren
ilk termometredir.
El tipi, pratik ve dayanıklı sıcaklık ölçüm
cihazıdır.

Ürün kodu 0563 0104

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı -20 ... +60 °C

Saklama sıcaklığı -30 ... +70 °C

Batarya tipi 2 AA batarya

Pil ömrü 100 sa (tipik)

Boyutlar
Probun uzunluğu/çapı
Prob ucunun çapı

265 x 48 x 19  mm (Katlanabilen prob)
106 mm / Ø 3 mm

32 mm / Ø 2,3 mm

Ekran LCD, 1 satır, Işıklı

Reaksiyon süresi t99 = 10 sn

Fazla özellikli t99 = Auto-Hold fonksiyonu ile son ölçüm değerinin
otomatik kaydı, min./maks. değerlerin kaydı

Açma/kapama Prob ucu 30° lik açı yaptığında
otomatik açılan cihaz / 60 dk
sonunda otomatik kapanma

Malzeme/Gövde ABS / TPE / PC, çinko, paslanmaz çelik kaplama

Ağırlık 165 g

Koruma sınıfı IP65

Garanti 2 yıl

Sertifika EN 13485

Sensör tipi NTC

Ölçüm aralığı

Hassasiyet
±1 basamak

Çözünürlük

-50 ... +250 °C

±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 %  ölç.değ.  (+100 ... +250 °C)

0.1 °C / °F / °R

We measure it.
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