
Sıcaklık ölçümleri, gıda sektöründe günlük olarak yapılması

gereken işlerin başında gelir. Ürünlerin kalitesi hassas ve

doğru ölçümler ile izlenir ve garanti edilir. 

testo 108 termometre ürün serileri, ölçümleri saniyeler içinde

gerçekleştirir. 

testo 108 ürün serisi – 
hızlı, kolay, hassas 
sıcaklık ölçümü

Gıda maddelerinin taşıma ve depolanması esnasında

kullanılmasının dışında, büyük mutfaklar, restoranlar ve

restoran zincirlerinde de kullanılır. Testo 108 serisi cihazların

yumuşak koruyucu kılıfı nem ve sudan etkilenmez, cihazı

kirden ve darbelerden korur.

Kolay kullanım ve taşıma

Evrensel termokupıl girişli (testo 108)  ve

kilitlenebilir termokupıl girişli (testo 108-2)

Suya dayanıklı cihaz ve prob (IP67)

HACCP ve EN 13485 sertifikalı

Sıcaklık ölçüm cihazı

°C
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testo 108

testo 108, suya dayanıklı sıcaklık ölçüm cihazı
(T ve K Tipi uyumlu), T Tipi termokupıl probu, 
yumuşak kılıf ve kalibrasyon protokolü ile 

Ürün kodu 0563 1080

Sensör tipi

Ölçüm aralığı -50 ... +300 °C

Doğruluk (cihaz) ±0.5 °C (-30 ... +70 °C)
±0.5 °C ±0.5 % ölç.değ. (kalan aralık)

Doğruluk (cihaz) ±0.5 °C (-40 ... -20 °C)
±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
±0.5 °C (+70 ... +125 °C)
±0.4 % ölç.değ. (+125 ... +300 °C)

Çözünürlük 0.1 °C

Sensör tipleri Termokupıl T Tipi ve K Tipi (testo 108)
Termokupıl T Tipi (testo 108-2)

Genel teknik bilgiler

Ölçüm birimi Sıcaklık°C

Çalışma sıcaklığı -20 ... +60 °C

Saklama sıcaklığı -30 ... +70 °C

Koruma sınıfı IP67 (cihaz ve prob)

Ölçüm sıklığı Saniyede 2 ölçüm

Tepki süresi t99 10sn (hareketli sıvıda)

Ekran LCD, tek satır, durum satırı ile

Standart EN 13485

EC standart 2004/108/EG

Güç kaynağı 3 x batarya, AAA Tipi

Batarya ömrü 2500 saat (23 °C’de)

Garanti 2 yıl

Özellikler Auto-hold, hold ve min./max. fonksiyonu
(sadece testo 108-2’de)

testo 108-2, suya dayanıklı sıcaklık ölçüm
cihazı (T Tipi), kilitlenebilir T Tipi termokupıl
probu, yumuşak koruma kılıfı ve kalibrasyon
protokolü ile

Ürün kodu 0563 1082

testo 108-2

testo 108-2

• Probun vida ile kitlenebilmesi
güvenlik sağlar.

• Auto-hold, hold ve min./max.
fonksiyonu vardır.

testo 108 We measure it.

Teknik bilgi

www.testo.com.tr
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