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Kontrola teploty ploten a grilù

testo 905-T1:
ponorná/vpichovací sonda
D 3 mm s profesionálním
senzorem (termoèlánek 
typ K)

Rychlý ponorný/vpichovací
teplomìr pro mìøení teploty
vzduchu, mìkkých nebo
práškových látek a tekutin. 

• dobøe èitelný velký displej

• snadná a rychlá výmìna baterie

• nerezové pouzdro pøístroje

• vodotìsný (IP67)

• tlaèítka HOLD, MAX, MIN

Vodotìsný miniteplomìr

Rychlá kontrola teploty jídla pøi výdeji

Pøístroj je vodotìsný, je možné jej opláchnout tekoucí vodou

Mìøení teploty – pøesné a superrychlé

Mìøení teploty – snadné a rychlé

Jeden z nejrychlejších vpichovacích
miniteplomìrù s velkým mìøicím
rozsahem a vysokou pøesností. 

testo 905-T1
Povrchový miniteplomìr
v profesionální kvalitì, s pružným
páskovým termoèlánkem, velmi
rychlá odezva a vysoká pøesnost.

testo 905-T2

Obj.è. 0900 0528

délka sondy 120 mm

Vodotìsný miniteplomìr

Obj.è. 0560 9051

vpichovací teplomìr, délka 200 mm, vè.
upevòovacího klipsu a baterie

testo 905-T1

Obj.è. 0560 9052

povrchový teplomìr, délka 150 mm, vè.
upevòovacího klipsu a baterie

testo 905-T2

Pøíslušenství testo 905-T1

kalibrace teploty ISO- odporové a termoèlánkové snímaèe
(1 sonda ve 3 teplotních bodech) 0001 0100

Obj.è.

kalibrace teploty ISO- odporové a termoèlánkové snímaèe
(každý další teplotní bod ) 0001 0101

.

testo 905-T2: ohebný
termoèlánkový pásek 
D 12 mm se pøizpùsobí
každému tvaru povrchu

Technická data
Mìøicí rozsah -40 ... +230 °C

Provozní teplota -10°C...+50°C

Skladovací teplota -40°C...+70°C

Životnost baterie cca 1 rok

Pøesnost
±1 digit

±0,3°C (54...90°C)
±1°C (-20 ... 53,9°C a 90,1 ... 180°C)
±1,5°C (-30 ... -20,1°C a 180,1 ... 230°C)

Rozlišení 0,1 °C
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Technická data
Mìøicí rozsah -50 ... +350 °C

krátkodobì do +500 °C
-50 ... +350 °C
krátkodobì do +500 °C

Provozní teplota 0 ... +40 °C Skladovací teplota -20 ... +70 °C

Životnost baterie 150 h

1 2

Pøesnost
±1 digit

±1 °C (-50 ... +99,9 °C)
±1% z nam.h. (zbytek rozsahu)

±(1 °C ±1% z nam.h.) (-50
... +500 °C)

Rozlišení 0,1 °C




