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IP65

Termékadatlap

Érintésmentes felületi hőmérsékletmérés, amely ideális az 

élelmiszeripar területein

1:1 optika, a közeli és gyors mérésekhez

Kicsi, hordozható és bármely zsebben elfér

Scan funkció a tartós mérésekért

Vízálló (IP65), robusztus és mosogatógépben tisztítható

TopSafe védőtok

Infra
hőmérsékletmérő

testo 805 – Infra mini
hőmérsékletmérő

°C

A mindössze 80 mm-es infra hőmérsékletmérő bármilyen 

mellényzsebben elfér és mindig kéznél van, ha gyors 

ellenőrző mérésekre van szükség pl.: áruátvételkor, 

hűtőpultok ellenőrzésekor, szupermarketekben történő 

mérésekkor. Ideális mérőműszer az élelmiszeriparban és akár 

a háztartásokban is.

A testo 805 műszerhez tartozó TopSafe védőtok IP 

65 védettséget biztosít ezáltal a műszer vízálló és 

szennyeződésmentes lesz. A Scan funkció, a Hold funkció, 

valamint a Min./Max. értékek megjelenítésével még könnyebb 

a mért értékek áttekintése.

Ábra 1:1
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53. 

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 805

Mini infra hőmérsékletmérő

Rend.sz. 0560 8051

Műszaki adatok

Mérőfolthoz
viszonyított távolság

1:1

Üzemi hőmérséklet 0 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +65°C

Műszerház ABS, PMMA

Elem típus 1 x Lítium elem: CR 2032 (gombelem)

Elem élettartam 40 óra (tipikus)

Beállási idő < 1,0 mp

Emisszió tényező 0,95 fixen

Méretek 80 x 31 x 19 mm (TopSafe nélkül)

Súly 28 g

Rend.sz.Mérőműszer tartozékok

0516 8051TopSafe, robusztus, vízhatlan védőtok (IP65)

0520 0452NAH Infra hőmérséklet kalibrálás 2 ponton -20°C, +300°C között

Érzékelő típusok Beépített infra hőmérsékletmérő

Méréstartomány

Pontosság 
±1 digit

Felbontás

-25 ... +250°C

±3°C (-25 ... -21°C)
±2°C (-20 ... -2,1°C)
±1°C (-2 ... +40°C)
±1,5°C (+40,1 ... +150°C)
±2% a mért ért. (+150,1 ... +250°C)

0,1°C (-9,9 ... +199,9°C)
1°C (maradék tartomány)

Infra hőmérsékletmérő szett
TopSafe védőtokban

Szett a gyors üzemi ellenőrzésre - Infra
hőmérsékletmérő TopSafe védőtokban

Rend.sz. 0563 8051


