
Miniteplomìr s vpichovacím èidlem

Teplomìr s robustním vpichovacím èidlem

pohyblivá sonda

max/min

-50...+150°C

Pohyblivá sonda

HOLD

-50...+400°C

9

°C

°C

mìøení teploty v laboratoøích,
potravináøství, vzduchotechnice,
zahradnictvích, kanceláøích, atd...

Technická data
mìøící rozsah -50... +150 °C

pracovní tepl. 0...+50 °C
skladovací tepl. -20...+70 °C
typ baterií 2 mikro baterie AAA

životnost 100 h

záruka 2 roky

pøesnost ±1°C (-10...+100 °C)
±2°C (-50...-10.1 °C)
±2°C (100,1...150 °C)

rozlišení
±1 digit 

0,1°C (-19,9... +150 °C)
1°C (-50... -20 °C)

prùmìr
snímaèe

3 mm
délka snímaèe 190 mm

Levný miniteplomìr s min/max
alarmem. Malý rozmìr, vysoký
výkon. Vpichovací sonda je pevnì
spojena s pøístrojem (délka kabelu
80 cm) a je uzpùsobena mìøení
teploty vzduchu, mìkkých, popøípadì
práškových látek a tekutin.

Pevnì pøipojený snímaè

Nastavitelný alarm max/min

S klipsem - lze postavit, pøipevnit
na zeï, nebo pøipnout

Technická data

Mìøení teploty jádra napø. kuøat pøi
výdeji jídla

mìøící rozsah -50... +400 °C

pracovní tepl. 0... +50 °C
skladovací tepl. -20... +70 °C
typ baterií alkali-mangan
životnost 500 h

záruka 2 roky

automatické vyp.10 min

pøesnost
±1 digit 

±1% z nam. hodnoty
(+100,1... +400 °C)
±1 °C (-50... +100 °C)

rozlišení 0,1 °C (-50... +400 °C)

prùmìr snímaèe 4 mm
délka snímaèe 110 mm

Data pro obj. pøíslušenství

Kompaktní teplomìr testo 915-1
velice praktický pøístroj pro svùj velký
displej, tlaèítko pamìti a vysokou
pøesnost. Jehlové èidlo je pevnì
pøipojeno k teplomìru.  Èidlo je
obzvlášť vhodné pro ponorná a
zapichovací mìøení v potravináøství.

TopSafe (univerzální pouzdro) vèetnì
stojánku

0516 0188obj. è.

Pohotovostní taška pro mìøící pøístroj
a èidlo (pro bezpeèné a pøehledné
uschování)

0516 0182obj. è.

ISO - kalibraèní certifikát teploty

0000 0001obj. è.

Kompaktní pøístroj s pevnì
pøipojeným èidlem

TopSafe chrání pøístroj pøed
špínou, prachem a vodou

Možnost kalibrace

obj. è. 0900 0530

Miniteplomìr vèetnì baterie

Miniteplomìr

obj. è.

testo 915-1, teplomìr s vpichovacím
èidlem a baterie

0560 9151

testo 915-1


