
Ергономічний та міцний дизайн

Прилад можна мити під проточною водою (IP65)

Трьох-кольорова індикація дисплея з підсвічуванням

Автоматична фіксація виміряного значення

Калібрування і налаштування може виконуватись 

користувачем

 

Тестер якості олії

testo 270 – Переконує в якості 
олії для приготування та 
зменшує витрати

Тестер testo 270 легко, швидко та надійно визначає якість 

рослинної олії. Для цього, він вимірює в олії так звані 

«Сумарні Поляризовані Матеріали» (TPM) та відображає 

їх у відсотках. Якщо олією користувалися багато разів, 

то на це вказує  підвищене значення TPM. При смаженні 

в цій олії якість продуктів значно знижується. На 

додаток до цього, така олія може містити речовини, які 

потенційно небезпечні для здоров‘я. Регулярний контроль 

за допомогою testo 270 запобігає виникненню таких 

проблем. Використання testo 270 запобігає заміні олії 

занадто часто. Це знижує витрати олії для смаження їжі 

на величину до 20%.

Новий testo 270 виділяється завдяки своєму 

ергономічному дизайну, який запобігає прямому впливу на 

руку гарячої олії. Трьохкольорова функція підсвічування 

дисплею робить оцінку якості олії для смаження ще 

простішою. Зелений означає, що вміст TPM в нормі. 

Помаранчевий - підвищена концентрація TPM. Червоний 

- значення TPM вище граничного. Граничні значення 

TPM можуть бути індивідуально задані користувачем, та 

захищені від випадкової зміни налаштувань за допомогою 

персонального коду.

www.testo.kiev.ua

We measure it.
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Загальні технічні дані

Температ. зберігання -20 ... +70 °C

Температура олії для 
смаження

+40 ... +200 °C

Робоча температура 0 ...+50 °C

Габарити 50 x 170 x 300 мм

Вага 255 г

Дисплей ЖКД, 2-рядковий з підсвічуванням

Тип батарейки 2 батарейки мікро AAA

Ресурс батарейки Приблизно 25 годин безперервних вимірів 
(відповідає приблизно 500 вимірюванням )

Матеріал корпусу ABS / ABS-PC скло-волокно 10%

Швидкодія Приблизно 30 с

Клас захисту IP65

Калібрування За місцем, за допомогою калібрувальної 
олії, ISO калібрування Testo

Функція сигналу 
тривоги

Верхня і нижня гранична величина TPM 
довільно регулюється, візуальна сигналізація 
3-кольорового дисплею з підсвічуванням 
(зелений, помаранчевий, червоний), значення 
блимають на дисплеї, поки вимірювання не 
скінчилося (Автоматична фіксація)

Гарантія 2 роки

№ замовленняПриладдя до вимірювального приладу
0516 7301Кейс до testo 270

0554 2650

0520 0028

Олія для калібрування та налаштування тестера якості олії testo 270 (1 бут. 100 мл)

ISO сертифікат калібрування: точки калібрування приблизно 3 %TPM та приблизно 24 %TPM при 50 °C

Тип сенсору Testo сенсор олії для 

смаження %TPM / °C

Діапазон вимірювань

Похибка 
±1 цифра

Роздільна здатність

0,0 ... 40,0 %TPM
+40 ... +200 °C

±2 %TPM (+40 ...+190 °C)
±1,5 °C
(типово, при зовнішній температурі
 25 °C)

0,5 %TPM (+40 ... +190 °C)
0,1 °C

testo 270

Технічні дані / Приладдя

testo 270

Тестер олії для смаження testo 270 з кейсом, 
олією для калібрувальння, інструкцією,  
протоколом калібрування і батарейками

№ замовлення 0563 2750

We measure it.

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua
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