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Ürün broşürü

Gıda sektöründeki uygulamalar için ideal

Kullanımı kolay

Pratik ve küçük - her ele ve cebe uyumlu

Dar ölçüm ucu ile sağlam prob

Hijyenik ve kolay temizlenen ölçüm ucu

IP55 koruma sınıflı

EN 13485 sertifikalı

Katlanabilir sıcaklık 
ölçüm cihazı

testo 103 – Sınıfının en küçük,
katlanabilir sıcaklık ölçüm cihazı

°C

testo 103; 11 cm uzunluğu ile sınıfının en küçük, 

katlanabilen sıcaklık ölçüm cihazıdır. Tüm ceplerinizde 

rahatça taşıyarak istediğiniz anda ürün sıcaklık ölçümünü 

gerçekleştirebilirsiniz. Prob ucu 30° kadar açıldığında cihaz 

çalışmaya başlar. Ölçüm sonrasında prob kolayca katlanır, 

böylelikle bir sonraki ölçüme kadar cihazı güvenli şekilde 

saklayabilirsiniz.

Katlanabilir termometre testo 103, HACCP ve EN 13485 

ile uyumludur. Dar ölçüm ucu gıda maddelerinde yalnızca 

çok küçük delikler bırakır ve rastgele kontroller için onu 

ideal kılar – örneğin üretimde, depolamada, gıda işlemede, 

gastronomide, süpermarket zincirlerinde, perakende 

sektöründe ya da endüstride.

http://www.testo.com
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Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C Blok No:5/1

D: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 217 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

Teknik bilgi

testo 103

testo 103, sınıfının en küçük katlanan 
termometresi! El tipi, pratik, dayanıklı.

Ürün kodu 0560 0103

Genel teknik veriler

Saklama sıcaklığı -30 ... +70 °C

Çalışma sıcaklığı -20 ... +60 °C

Batarya tipi 2 lityum batarya (CR2032)

Pil ömrü 300 sa (tipik)

Boyutlar
Prob uzunluğu/çapı
Prob ucu çapı

189 x 35 x 19  mm (Katlanabilir prob)
75 mm / Ø 3 mm

22 mm / Ø 2,3 mm

Ekran LCD, 1 satır, ışıksız

Reaksiyon süresi t99 = 10 sn

Açma/kapama Katlanabilen mekanizma (yaklaşık 30°)
/ 60 dk. sonunda otomatik kapanma

Malzeme/gövde ABS

Ağırlık 49 g

Koruma sınıfı IP55

Garanti 2 yıl

Sertifika EN 13485

Sensör tipi NTC

Ölçüm aralığı

Doğruluk 
±1 dijit

Çözünürlük

-30 ... +220 °C

±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 %  ölç.değ.  (+100 ... +220 °C)

0.1 °C / °F
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