Med sikte på framtiden

Vikbar livsmedelstermometer
testo 104 - unik genom att vara både vikbar och vattentät
testo 104 - robust, kompakt och noggrann
testo 104 - kvalitet som känns

HACCP, EN 13485.

testo 104
den första vattentäta livsmedelstermometer...
...som också kan vikas

Den är ytterst robust
tack vare metallytan
på fronten.

testo 104 är vattentät
och därför mycket
hygienisk.

testo 104 kan märkas
med färgade remsor.

Tekniska data för testo 104
Mätenhet
Sensortyp
Mätområde
Noggrannhet

Upplösning
Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
Batterityp:
Batteriliv
Mått (LxBxH)
Givarlängd / diameter
Mätspets / diameter
Display
Svarstid
Fler funktioner
Till-/frånslag
Husmaterial
Vikt
Skyddsklass
Garanti
Certifikat

Temperatur (°C / °F / °R)
NTC
-50 ... +250 °C
± 1,0 °C (-50 ... +30,1 °C)
± 0,5 °C (-30 ... +99,9 °C)
± 1% av mätvärdet (+100 ... +250 °C)
0,1°C / °F / °R
-20 ... +60°C
-30 ... +70 °C
2 st. AAA-batterier
100 tim (typiskt)
265 x 48 x 19 mm (utfälld givare)
106 mm / ø 3 mm
32 mm / ø 2,3 mm
LCD, 1 rad, med belysning
t99 = 10 sek
Auto Hold, Hold, Min / Max
Med vikmekanism (ca. 30°) /
Auto Off efter 60 min.
ABS / TPE / PC, zinkgjutgods, rostfritt stål
165 g (inkl. batteri)
IP65
2 år
EN 13485

Lämpar sig för alla sorters mätningar ...
· idealisk för mätning av kärntemperatur tack vare en robust
led av metall och en lång stabil insticksgivare ...
· Skyddsklass IP65, kan rengöras i rinnande vatten och användas
i alla förhållanden.
Praktisk ...
· tack vare den gummibelagda ytan riskerar du inte att tappa
mätaren .
· den generöst tilltagna, belysta displayen bidrar till en snabb och
felfri avläsning av mätvärdena.
· med hjälp av de färgade remsorna som medföljer kan du markera att instrumentet tillhör enskilda personer eller arbetsområden.
Mångsidig ...
· automatisk identifiering av slutvärden med Auto Hold-funktionen
och registrering av min-/maxvärden.
· den första livsmedelstermometern som både är vattentät och har
en ledmekanism.
Anskaffning ...
Kontakta din utrustningsgrossist eller hygienkonsult

