
testo 926 realizează măsurători exacte ale temperaturii în

special în sectorul alimentar. Dacă este necesar, poate fi

conectată și o sondă radio wireless, în plus față de gama

variată de sonde standard. Carcasa de protecție TopSafe este

rezistentă la curățarea în mașina de spălat vase și protejează

instrumentul de murdărie, apă și lovituri. 

Utilizatorul poate seta valorile limită; de îndată ce aceste

valori limită sunt depășite, se declanșează un semnal acustic

de avertizare. 

Funcția de alarmă și recunoașterea automată a valorii finale

facilitează măsurarea și vă ajută să recunoașteți și să

interpretați valorile măsurate corect și rapid. În plus,

instrumentul stochează valorile minime și maxime ale

măsurătorii. 

testo 926 este conform cu reglementările HACCP și EN

13485. Acesta se transformă astfel în partenerul ideal pentru

hoteluri, cantine, restaurante sau industria alimentară.

www.testo.ro

Ideal pentru aplicații din domeniul alimentar

Măsurare wireless cu sonde radio (opțional)

Alarmă acustică (valori limită ajustabile)

Carcasă de protecție TopSafe rezistentă la mizerie și lovituri 

Înregistrarea valorilor Min./max.

Recunoașterea automată a valorii finale (Auto-hold)

Certificare conform EN 13485

Termometru (1-canal)

testo 926 – Instrument complet
pentru măsurarea temperaturii

°C
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Date tehnice

testo 926

testo 926, Set de bază

testo 926-1, instrument cu 1 canal pentru
măsurarea temperaturii alimentelor cu sondă T/C
Tip T, alarmă acustică, posibilitatea conectării
unei sonde radio, incl. baterie și certificat de
calibrare

testo 926, Set de bază, instrument cu 1 canal
pentru măsurarea temperaturii alimentelor cu
sondă T/C Tip T, incl. carcasă TopSafe, sonde
standard de imersie/penetrare, baterie și
certificat de calibrare 

Cod produs: 0560 9261

Cod produs: 0563 9262

Date tehnice generale

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de stocare -40 la +70 °C

Tipul bateriei baterie 9V, 6F22

Durata de viață a
bateriei

200 h (sondă conectată, iluminare oprită)
45 h (sondă radio, iluminare oprită)
68 h (sondă conectată, iluminare activată)
33 h (sondă radio, iluminare activată)

Dimensiuni 182 x 64 x 40 mm

Material/Carcasă ABS

Greutate 171 g

Garanție 2 ani

Tip senzori Tip T (Cu-CuNi) sau NTC și 

Tip K dacă sunt folosite sonde

radio de imersie/penetrare

Domeniu de măsură

Acuratețe
±1 cifră

Rezoluție

-50 la +400 °C

±0.3 °C (-20 la +70 °C)
±(0.7 °C ±0.5% din vm) (restul domeniului
de măsură)
0.1 °C (-50 la +199.9 °C)
1 °C (restul domeniului de măsură)

testo 926 realizează măsurători exacte ale temperaturii în

special în sectorul alimentar. Dacă este necesar, poate fi

conectată și o sondă radio wireless, în plus față de gama

variată de sonde standard. Carcasa de protecție TopSafe este

rezistentă la curățarea în mașina de spălat vase și protejează

instrumentul de murdărie, apă și lovituri.

Utilizatorul poate seta valorile limită; de îndată ce aceste

valori limită sunt depășite, se declanșează un semnal acustic

de avertizare. 

Funcția de alarmă și recunoașterea automată a valorii finale

facilitează măsurarea și vă ajută să recunoașteți și să

interpretați valorile măsurate corect și rapid. În plus,

instrumentul stochează valorile minime și maxime ale

măsurătorii. 

testo 926 este conform cu reglementările HACCP și EN

13485. Acesta se transformă astfel în partenerul ideal pentru

hoteluri, cantine, restaurante sau industria alimentară.

Carcasă TopSafe, protejează
instrumentul de murdărie, apă și
lovituri; rezistent la curățarea în
mașina de spălat (opțional)

Este posibilă măsurarea fără cablu
prin conectarea sondelor radio
(opțional)

Printarea rezultatelor măsurătorii
in situ cu imprimanta rapidă Testo

Conectarea sondelor și
încărcătorului
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Accesorii

Cod produsAccesorii pentru instrumentul de măsură

Imprimantă și Accesorii

Transport și Protecție

Certificate de calibrare

0515 0025

0554 0025

0554 0549

0554 0568

0554 0569

0554 0610

0516 0220

0516 1200

0516 1201

0516 0210

0520 0001

0520 0061

0520 0062

0520 0063

0520 0181

0520 0071

0520 0072

0520 0073

Acumulator 9V pentru termometru, se folosește în loc de baterii

Încărcător pentru acumulator 9V, pentru încărcarea externă a acumulatorului 

Imprimantă rapidă IRDA Testo, interfață wireless cu infraroșu; 1 rolă hârtie termosensibilă; 4 baterii AA 

Hârtie termosensibilă de rezervă (6 role),cerneală permanentă
valorile măsurate pot fi citite până la 10 ani dupa data imprimării

Hârtie termosensibilă de rezervă (6 role)

Încărcător rapid pentru acumulatori 1-4 AA, incl. 4 acumulatori Ni-MH cu celulă de încărcare individuală și control
afișat al încărcării, incl. impuls de încărcare lentă, funcție de descărcare rapidă, cuplă de conectare internațională,
100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

Carcasă TopSafe, protejează instrumentul de lovituri și murdărie

Geantă de transport  pentru instrument, 3 sonde și accesorii (454 x 316 x 111 mm)

Geantă de transport  pentru instrument și sonde (454 x 316 x 111 mm)

Geantă pentru instrument și sonde

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -18°C; 0°C; +60°C

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare -18°C

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare 0°C

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare +60°C 

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -8°C; 0°C; +40°C

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
pentru termometru cu sondă de suprafață; puncte de calibrare +60°C; +120°C; +180°C

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
un singur punct de calibrare pentru termometru de suprafață; punct de calibrare +60°C 

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
un singur punct de calibrare pentru termometru de suprafață; punct de calibrare +120°C

Modul radio

0554 0188Modul radio pentru termometru, 869.85 MHz, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, SP, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ,
PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Modul radio pentru termometru, 915.00 MHz FSK, aprobare pentru SUA, CA, CL



40 mm
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Sonde radio

Sonde radio pentru imersie/penetrare

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu
de măsură

Domeniu
de măsură

Domeniu
de măsură

-50 la +275 °C

-50 la +350 °C
Pe termen scurt
la +500 °C

-50 la +350 °C
Pe termen scurt
+500 °C

Acuratețe

Acuratețe

Acuratețe

±0.5 °C (-20 la +80 °C)
±0.8 °C (-50 la -20.1 °C)
±0.8 °C (+80.1 la +200 °C)
±1.5 °C (restul domeniul de măsură)

Mâner radio:
±(0.5 °C +0.3% din vm) (-40 la +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% din vm) (restul domeniul de
măsură)
sondă T/C: Clasa 2

Mâner radio:
±(0.5 °C +0.3% din vm) (-40 to +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% din vm) (restul domeniului de
măsură)
sondă T/C: Clasa 2

Rezoluție

Rezoluție

Rezoluție

t99

t99

t99

0.1 °C

0.1 °C (-50 la
+199.9 °C)
1.0 °C (restul
domeniului de
măsură)

0.1 °C (-50 la
+199.9 °C)
1.0 °C (restul
domeniului de
măsură)

t99 (în apă)
12 s

t99 (în apă)
10 s

5 s

105 mm

100 mm

120 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3.4 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Cod produs

Cod produs

Cod produs

0613 1001

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

Sondă radio de imersie/penetrare, NTC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, SP, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL,
GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pentru sonde cu conectare rapidă, incl. adaptor T/C, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, SP, IT, SE,
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pentru sonde cu conectare rapidă, incl. adaptor T/C, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, SP, IT, SE,
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pentru sonde cu conectare rapidă, incl. adaptor T/C, aprobare pentru: USA, CA, CL; frecv. radio 915.00
MHz FSK

Mâner radio pentru sonde cu conectare rapidă, incl. adaptor T/C, aprobare pentru USA, CA, CL; Frecv. radio 915.00
MHz FSK

0613 1002

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

Sondă radio de imersie/penetrare, NTC, aprobare pentru SUA, CA, CL; frecv. radio 915.00 MHz FSK

Sondă T/C pentru aer/imersie/penetrare, atașabilă la mânerul radio, T/C Tip K (0554 0189)

Sondă T/C pentru suprafețe, atașabilă la mânerul radio, T/C Tip K

Sondă T/C pentru aer/imersie/penetrare, atașabilă la mânerul radio, T/C Tip K (0554 0189)

Sondă T/C pentru suprafețe, atașabilă la mânerul radio, T/C Tip K

Mâner radio cu sondă pentru aer-/ imersie-penetrare

Mâner radio cu sondă pentru suprafețe
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Sonde radio

Ilustrare Domeniu
de măsură

-50 la +1000 °C

Acuratețe

±(0.7 °C +0.3% din vm) (-40 la +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% din vm) (restul domeniului de
măsură)

Rezoluție

0.1 °C (-50 la +199.9 °C)
1.0 °C (restul domeniului
de măsură)

Cod produs

Date tehnice generale

Date tehnice sonde radio

Rata de măsurare

0554 0189

0554 0191

0.5 s sau 10 s, ajustabil pe mâner

Acoperire radio

Mâner radio pentru sonde cu conectare rapidă, incl. adaptor T/C, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, SP, IT, SE,
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pentru sonde cu conectare rapidă, incl. adaptor T/C, aprobare pentru USA, CA, CL; Frecv. radio 915.00
MHz FSK

Până la 20 m (fără obstacole)

Transmisie radio Unidirecțional

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de stocare -40 la +70 °C

Sondă radio de imersie/penetrare, NTC

Tipul bateriei 2 x baterie 3V (CR 2032)

Durata de viață a
bateriei

150 h (rata de măsurare 0.5 s)
2 luni (rata de măsurare 10 s)

Mâner radio

Tipul bateriei 2 micro baterii AAA

Durata de viață a
bateriei

215 h (rata de măsurare 0.5 s)
6 luni (rata de măsurare 10 s)

Mânere radio pentru sonde T/C atașabile 
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Sonde

Tip sondă

Sondă alimentară robustă, de
penetrare, cu mâner special, cablu
ranforsat (PVC), T/C Tip T, cablu fix 

Sondă pentru alimentele congelate,
formă de tirbușon, T/C Tip T, cablu
cu conectare ușoară 

Sondă alimentară din oțel
inoxidabil, (IP67) cu cablu PUR,
T/C Tip T, cablu fix 

Sondă cu precizie rezistentă la apă,
de imersie/penetrare, nu lasă urme
vizibile, T/C Tip T, cablu fix 

Sondă alimentară din oțel inoxidabil
(IP67), cu cablu PTFE la +250 °C,
TC Tip T, cablu fix

Sondă rezistentă la apă, foarte
rapidă, sub formă de ac, pentru
măsurători fără urme vizibile, T/C
Tip T, cablu fix 

Sondă rapidă sub formă de ac
pentru monitorizarea alimentelor
din cuptor, T/C Tip T, Cablu fix 

Vârf de măsurare cu adaptor T/C
Tip T, ideal pentru verificări rapide
ale produselor recepționate

Sondă flexibilă pentru cuptor, 
Tmax +250 °C, cablu PTFE

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă 

Domeniu
de măsură

-50 la +350 °C

-50 la +350 °C

-50 la +350 °C

-50 la +350 °C

-50 la +350 °C

-50 la +250 °C

-50 la +250 °C

-50 la +350 °C

-50 la +250 °C

Acuratețe

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

Clasa 1 1)

Clasa 1 1)

t99

6 s

8 s

7 s

7 s

2 s

2 s

5 s

Cod produs

0603 2492

0603 3292

0603 2192

0603 2693

0603 3392

0628 0027

0628 0030

0628 0023

0603 0646

Sonde pentru produsele alimentare 

115 mm

110 mm

110 mm

70 mm

125 mm

150 mm

60 mm

500 mm

2000 mm

30 mm

30 mm

30 mm

15 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 1.4 mm

Ø 1.4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Ø 3.2 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3.2 mm

1) Conform EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la -40 la +350 °C (Tip T).
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Sonde

Tip sondă

Sondă de aer robustă, T/C Tip T,
cablu fix 1.2 m

Sondă de suprafață, rezistentă la
apă, cu vârf de măsurare lățit
pentru suprafețe plate, T/C Tip T,
cablu fix 1.2 m

Sondă standard de
imersie/penetrare, rezistentă la apă,
T/C Tip T, cablu fix

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu
de măsură

-50 la +350 °C

-50 la +350 °C

-50 la +350 °C

Acuratețe

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

±0.2 °C (-20 la +70 °C)
Clasa 1 (restul domeniului de
măsură) 1)

t99

25 s

30 s

7 s

Cod produs

0603 1793

0603 1993

0603 1293

Sonde de aer

Sonde de suprafață

112 mm

112 mm

112 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 4 mm

Sonde de imersie/penetrare

1) Conform EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la -40 la +350 °C (Tip T).



Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

testo 926

www.testo.ro
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