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Helyiségklíma mérés - rugalmasan és egyszerûen

Hõmérsékletmérés - gyorsan és egyszerûen

Tálalási hõmérséklet ellenõrzése

Vízálló IP67

Az élelmiszerbiztonság fontos
témája a maghõmérséklet mérés
szúrópróba jellegû ellenõrzése,
ami a vízálló mini maghõmérsék-
letmérõ mûszerrel gyorsan elvé-
gezhetõ. A nagy méretû, jól 
leolvasható kijelzõnek köszönhe-
tõen a hõmérséklet-ellenõrzés 
rossz fényviszonyok mellett is 
lehetséges. A Hold-funkcióval a
mért érték rögzíthetõ a kijelzõn, 
így könnyen feljegyezhetõek a 
mérési eredmények.

• Maximum- és minimum
értékek lekérdezhetõek

• Egyszerû és gyors elemcsere

• Mosogatógépben tisztítható
(+80 °C, 2 percig, 15 cm mély
vízben)

Rend. sz. 0900 0528

+230 °C-ig, hossz 120 mm, csiptet-
hetõ védõcsõ az érzékelõhöz

Vízálló mini hõmérsékletmérõ

Merülõ-/beszúró
érzékelõ, Ø 4 mm

Tartozékok

Gombelem 1,5 V LR 44 típus, 4 darab 0515 0032

Rend. sz.

Mûszaki adatok

Üzemi hõmérséklet -10 ... +50 °C

-40 ... +70 °C

150 óra

Pontosság
±1 digit

±0,3 °C (+54 ... +90 °C)
±1 °C (-20 ... +53,9 °C / 90,1 ... +180 °C)
±1,5% mért ért. (maradék tartomány)

Felbontás 0,1 °C

Tárolási hõmérséklet

Üzemidõ

Méréstartomány -40 ... +230 °C

Vízálló mini hõmérsékletmérõ

Légnedvesség ellenõrzése

Elforgatható védõkupak 
a szenzor védelmére, 
125 mm hosszú érzékelõ

Kompakt, precíz páratartalom
és hõmérsékletmérõ mûszer. 
A nagy stabilitású szenzor
évekig megbízható mérést 
garantál.

• Harmatpont számítás 
-20 ... +50 °C td

• Nagy stabilitású Testo 
páraszenzor

• Ideális légcsatornában 
történõ méréshez

• A mért értékek egyszerû 
leolvasása a 
forgatható kijelzõnek 
köszönhetõen

Rend. sz. 0560 6053

testo 605-H1, mini páratartalom-,
hõmérsékletmérõ mûszer rögzítõcsi-
pesszel, elemmel

testo 605-H1

Hajlítható csukló

Ø 12 mm

Tartozékok

ISO kalibrációs bizonylat levegõ hõmérséklet érzé-
kelõre 3 szabadon választható hõmérsékleti ponton
(-40 °C … +70 °C között) 

28 0529 0001

ISO kalibrációs bizonylat páratartalom érzékelõre 3
ponton (11%rH, 40%rH és 75%rH)

28 0529 0006

Rend. sz.
Mûszaki adatok

Üzemi hõmérséklet 0 ... +50 °C

Pontosság ±1 digit ±3 %rH / ±0,5 °C

Felbontás 0,1 %rH / 0,1 °C

Tárolási hõm.

Üzemidõ

-20 ... +70 °C

kb. 1000 óra

Méréstartomány +5 ... +95 %rH
0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

testo 605-H1

ISO kalibrációs bizonylat merülõ-/ beszúró  érzékelõre 2 szabadon
választható hõmérsékleti ponton (-20 °C … +70 °C között)

28 0529 0012




