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Datasheet

Eenvoudig aflezen van de meetwaarden door kantelbaar 

display

Groter meetbereik

Hoge temperatuurmeting, korstondig tot +500 °C

Zeer snelle reactietijd

Eenvoudig in gebruik

Groot display

Auto-Off functie

Dompel-
/steekthermometer

testo 905

°C

De testo 905-T1 is een bijzonder snelle steekthermometer

met een groot meetbereik van -50 tot +350°C, kortstondig

tot zelfs wel +500°C (1 tot 2 minuten). Het meetinstrument

beschikt over een professionele sensor (thermo-element

type K). Vooral in het bovenste bereik beschikt dit

instrument over een uitstekende nauwkeurigheid.

De testo 905-T2 is een oppervlakte thermometer met een

groot meetbereik van -50 tot +350°C, kortstondig tot zelfs 

wel +500°C (1 tot 2 minuten). De veerkrachtige

thermokoppel meetkop staat garant voor een zeer snelle

reactietijd en een hoge nauwkeurigheid, zelfs op ruwe

oppervlakken. Beide instrumenten beschikken over een

kantelbaar display, waardoor de meetwaarden vanuit

verschillende perspectieven optimaal kunnen worden

afgelezen.
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Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere

Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000

E-mail info@testo.nl

Technische gegevens / Toebehoren

testo 905-T1 testo 905-T2

testo 905-T1: steekthermometer, breed 
meetbereik tot 350 °C, hoge nauwkeurigheid, 
incl. bevestigingsclip, batterij

testo 905-T2: oppervlaktethermometer met
kruisbandvoeler, extreem snelle response tijd, 
hoge nauwkeurigheid, incl. bevestigingsclip, 
batterij

Bestelnr. 0560 9055 Bestelnr. 0560 9056

Bestelnr. Bestelnr.Toebehoren voor meetinstrument  
testo 905-T1

Toebehoren voor meetinstrument  
testo 905-T2

230520 7741 230520 7741ISO-kalibratiecertificaat temperatuur
voor lucht-/dompelvoeler,
kalibratiepunten -18 °C; 7 °C; +70 °C

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur
voor lucht-/dompelvoeler,
kalibratiepunten -18 °C; 7 °C; +70 °C

Technische gegevens

testo 905-T1 testo 905-T2

Meetbereik -50 ... +350 °C (kortstondig tot ... +500 °C) -50 ... +350 °C (kortstondig tot +500 °C)

Nauwkeurigheid 
±1 digit

(referentie aan aanpassingstemperatuur van +25 ° C) 
±1 °C (-50 ... +99.9 °C)
±1% v.d. mw. (overig bereik)

(referentie aan aanpassingstemperatuur van +25 ° C) 
±(1 °C ±1% v.d. mw.)

Resolutie 0.1  °C 0.1  °C

Bedrijfstemp. 0 ... +40 °C 0 ... +40 °C

Opslagtemp. -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C

Batterijtype 3 AAA micro batteries 3 AAA micro batterijen

Levensduur batterij 1000 h 1000 h

Responsetijd approx. 10 s approx. 5 s

Aanspreektype t99  (in water) t99 

Display LCD, 1 regel LCD, 1 regel

Gewicht 80 g 80 g


