
Ergonomický a robustný dizajn

Oplachovanie s tečúcou vodou (IP65)

Jasné zobrazenie alarmov na podsvietenom displeji 
s využitím pricípu farieb semafóra

Funkcia Hold a auto-hold 

Kalibrácia a doladenie môže vykonávať užívateľ

Tester fritovacieho oleja

testo 270 – zaistí kvalitu fritovacieho oleja 
a zníži náklady 

Tester fritovacieho oleja testo 270 ľahko, rýchlo a 
spoľahlivo určuje kvalitu oleja na smaženie. Na zistenie 
kvality oleja, postačuje merať obsah tzv. "Celkových 
polárnych komponentov" (TPM) v oleji, ktorý sa uvádza v 
percentách. V prípade, že olej je opotrebovaný vykazuje  
zvýšené hodnoty TPM. V dôsledku toho sa vyrábajú 
kvalitatívne horšie fritované produkty. Okrem toho olej 
môže obsahovať potenciálne zdraviu škodlivé látky. 

Pravidelné meranie kvality s testo 270 môže tomu 
predchádzať. Použitie meracieho prístroja tiež zabraňuje 
príliš skorej výmene fritovacieho oleja. To znižuje 
spotrebu oleja na varenie až o 20%.

Nový tester testo 270 vyniká aj vďaka svojmu 
ergonomickému dizajnu, ktorý zabraňuje priamej expozícii 
horúceho oleja na ruky. Jednoduché hodnotenie kvality 
oleja umožňuje jasný alarm na farebnom podsvietenom 
displeji: Zelená znamená, že obsah TPM je OK. Oranžová: 
TPM hodnota sú hraničné. Červená: TPM hodnota je 
prekročená. Limitné hodnoty TPM môžu byť tiež 
definované individuálne a rovnako môžu byť tieto podobne 
ako iné konfigurácie prístroja chránené pred neúmyselnou 
zmenou pomocou PIN kódu.

www.testo.com

We measure it.
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Všeobecné technické údaje

Skladovacia teplota -20 až +70 °C

Prevádzková teplota 
fritovacieho oleja

+40 až +200 °C

Prevádzková teplota 0 až +50 °C

Rozmery 50 x 170 x 300 mm

Hmotnosť 255 g

Displej LCD, 2-riadky, podsvietenie

Typ batérie 2 AAA mikro batérie

Výdrž batérie asi 25 h nepretržitej prevádzky (odpovedá to 
asi 500 meraniam)

Kryt materiálu ABS / ABS-PC sklenné vlákno 10%

Doba odozvy asi 30 s

Krytie IP65

Zhoda On-site kalibrácia s referečnným olejom, 
ISO kalibrácia v TIS Kirchzarten

Funkcie larmu Voľne nastaviteľná horná a dolná limitná 
hodnota TPM, vizuálny alarm cez 3-farebné 
podsvietenie displeja (zelená, oranžová, 
červená), hodnoty a blikanie pdsvietenia 
displeja až kým nie je meranie ukončené 
(Auto Hold)

Záruka 2 roky

Obj. číslo.Príslušenstvo pre merací prístroj
0516 7301Kufor pre  testo 270

0554 2650

0520 0028

Referenčný olej na kalibráciu a nastavenie testera testo 270 (1 x 100 ml)

ISO kalibračný certifikát; Kalibračné body as 3 %TPM a asi 24 %TPM pri 50 °C

Typ senzora Tester fritovacieho oleja, kapacitný senzor: 
(% TPM); teplota: PTC (°C)

Merací rozsah

Presnosť 
±1 digit

Rozlíšenie

0.0 až 40.0 %TPM
+40 až +200 °C

±2 %TPM (+40 až +190 °C)
±1.5 °C
(typicky, z ohľadom na internú testo 
referenciu, pri teplote okolia 25 °C)

0.5 %TPM (+40 až +190 °C) 
0.1 °C
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testo 270

Technické údaje / Príslušenstvo

testo 270

Tester fritovacieho oleja testo 270 v kufri s 
referenčným olejom, krátky návod, návod na 
obsluhu a karta odbornej prípravy, kalibračný 
protokol a batérie. 

Obj. číslo. 0563 2750

www.testo.com
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We measure it.

K – TEST, s.r.o. 
Letná 40 
042 60 Košice 
Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk 
www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu


