
Rezistent la apă: conform clasei de protecție IP 65, acesta

poate fi curățat sub jetul de apă 

Ideal pentru aplicații din domeniul alimentar

Cuplă pliabilă metalică, robustă, cu vârf de măsurare lung

Recunoaștere automată a valorii finale (Auto hold) și stocare

min./max.

Suprafață de cauciuc pentru o aderență bună

Benzi colorate pentru diferențierea instrumentelor 

Certificare EN 13485

Termometru
rabatabil

testo 104 – Primul termometru
rabatabil rezistent la apă

°C

Instrumentul testo 104 este primul termometru rabatabil

rezistent la apă creat vreodată! Clasa de protecție IP65

permite ca instrumentul să fie curățat sub jetul de apă și să fie

folosit în orice condiții. Instrumentul are o cuplă metalică

robustă și o sondă de temperatură lungă și foarte rigidă.

Suprafața acoperită cu cauciuc antiderapant garantează

manevrarea ușoară și sigură. Instrumentul poate fi

personalizat și alocat cu ajutorul benzilor colorate. 

Termometrul rabatabil testo 104 este conform cu

reglementările HACCP și EN 13485. Vârful de măsurare îngust

lasă urme mici în produsele alimentare verificate, fiind astfel

indicat pentru verificările la fața locului – de exemplu în

producție, depozitare și procesare, gastronomie,

supermarket-uri, alimentație sau industrie.

www.testo.ro



Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

www.testo.ro/HACCP

testo 104

Date tehnice

testo 104

testo 104 este primul termometru rabatabil
rezistent la apă din categoria sa! 
Este practic și ușor de utilizat atunci când
sunt realizate măsurători ale temperaturii.

Cod produs: 0563 0104

Date tehnice generale

Temp. de operare -20 la +60 °C

Temp. de stocare -30 la +70 °C

Tipul bateriei 2 baterii Tip AAA

Durata de viață a bateriei 100 h (în general)

Dimensiuni
Lungimea/diametrul
sondei
Diametrul vârfului
sondei

265 x 48 x 19  mm (cu sonda rabatată)

106 mm / Ø 3 mm

32 mm / Ø 2,3 mm

Display LCD, 1 linie, iluminat

www.testo.ro
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Timp de răspuns t99 = 10 s

Alte funcții t99 = Auto hold, hold, min./max.

Pornire/ oprire
on/off

Prin mecanismul de rabatare (aprox. 30°) /
Oprire automată după 60 min.

Material/Carcasă ABS / TPE / PC, oțel inoxidabil

Greutate 165 g

Clasa de protecție IP65

Garanție 2 ani

Certificat EN 13485

Tip senzori NTC

Domeniu de măsură

Acuratețe
±1 cifră

Rezoluție

-50 la +250 °C

±1.0 °C (-50 la -30.1 °C)
±0.5 °C (-30 la +99.9 °C)
±1 %  din vm (+100 la +250 °C)

0.1 °C / °F / °R
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