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Розкладний термометр 

testo 104 - розкладний 
водонепроникний термометр

testo 104 - це перший у світі водонепроникний розкладний 

термометр! Клас захисту IP65 дозволяє чистити прилад під 

проточною водою та використовувати його майже в будь-

яких умовах. Термометр має міцний металевий шарнір і 

дуже міцний та надійний зонд температури. Поверхня 

приладу покрита спеціальною нековзкою гумою, що 

гарантує особливо комфортне, безпечне користування 

та проведення вимірювань. За допомогою кольорових 

смужок інструмент можна легко промаркувати та 

персоналізувати.

Розкладний термометр testo відповідає стандартам 

HACCP, EN 13485 та сучасним технічним регламентам 

України. Вузький накінечник зонду температури залишає 

мінімальні, майже невидимі, отвори в харчових продуктах.

Завдяки цьому testo 104 ідеально підходить для точкових 

контрольних вимірювань, наприклад, на виробництві 

та при зберіганні продуктів, у мережах супермаркетів,  

роздрібній торгівлі їжею або в промисловості.

Ідеальний для використання у харчовому секторі

Компактний та легко розміщується в кишені

Надійне металеве з'єднання та міцний довгий зонд

Гумове покриття, прилад не вислизне з вашої руки

Автоматична фіксація кінцевого значення (Auto-Hold) та 

зберігання мін./макс. значень

Водонепроникний (IP65), сертифікований згідно HACCP

Сертифікований в Україні, підлягає повірці

IP65

°C



testo 104

www.testo.kiev.ua

Технічні дані

testo 104
testo 104 - розкладний водонепроникний 
термометр з батарейками, інструкцією та 
заводським протоколом калібрування.

Зручний, практичний та міцний прилад 
для контролю температури в продуктах.

Замовлення № 0563 0104

П
ід

ля
га

є 
зм

ін
ам

 б
ез

 п
оп

ер
ед

ж
ен

ня
, в

кл
ю

ча
ю

чи
 т

ех
ні

чн
і м

од
иф

ік
ац

ії.
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ТОВ «ЛІФОТ» 
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Київ, 04119,       
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lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

Тип сенсору NTC

Діапазон вимірювань -50...+250 °C

Похибка 
±1 цифра

±1 °C (-50 ... -30,1 °C) 
±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) 
±1 % від вим. знач. (в решті діапазону)

Роздільна здатність 0,1 °C

Швидкодія t99 = 10 с (у рухливій рідині)

Загальні технічні дані

Вмикання /
Вимикання

розкриття зонду більше, ніж на 30°/
автоматичне вимикання через 60

Додаткові функції Hold, auto hold, мін./макс. значення

Робоча температура -20 ... +50 °C

Температура 
зберігання

-30 ... +70 °C

Тип батарейки 2 батарейки AAA

Ресурс батарейки 10 годин (при +25 °C)

Дисплей LCD, 1-рядковий з підсвічуванням

Клас захисту IP65

Габарити приладу

Габарити зонду
Довжина/діаметр
Діаметр накінечника

281 x 48 x 21 мм (із розкритим зондом)
178 x 48 x 21 мм (із закритим зондом)

106 мм / Ø 3 мм
32 мм / Ø 2,3 мм

Матеріал корпусу АБС / ТПЕ / ПС, литий цинк, нержавіюча 
сталь

Вага 165 г 

Відповідність 
стандартам 

EN 13485, НАССР


