
Безконтактне вимірювання температури поверхні,

ідеально підходить для використання в харчовому секторі

Оптика 6:1 забезпечує швидкі та точні вимірювання

1-точковий лазерний маркер

Комбінований прилад з ІЧ-сенсором з проникаючим

зондом

Можливість встановлення двох граничних значень 

Надійний і водонепроникний, завдяки захисному чохлу 

TopSafe, з класом захисту IP65

Функція фіксації (Hold) і відображення мiн./мaкс. значень

Інфрачервоний термометр

testo 826

°C

         

Прилади  серії  testo  826  найвигідніше  рішення.  Краща 

роздільна здатність завдяки новому процесору гарантує

точність     результатів      вимірювань.       Це     дозволяє   

вимірювати   температуру  з  роздільною   здатністю   до    

0,1 °C.   Відображення  мiн./мaкс.   граничних     значень       

останнього   вимірювання.   Ви  можете  вимірювати   та        

 

 

та документування температури.

Відповідність вимогам HACCP,  та можливість надати 

докази в будь-який час.

при

ефективне використання ресурсів.

Вимірювальні прилади, відкалібровані відповідно 

до суворих норм. 

www.testo.kiev.ua

We measure it.

транспортуванні. 

контролювати  температуру продуктів надійно і  безпечно.

НАССР для будь-якого випадку. Переваги:

°C / ІЧ



testo 826

Teхнічні дані

testo 826-T2

testo 826-T2, інфрачервоний термометр, 
1-точковий лазерний маркер, звукова сигналізація, 
чохол TopSafe і тримач на ремінь

№ замовлення 0563 8282

Загальні технічні дані

Спектральний діап. 8 ... 14 мкм

Частота вимірювання     0,5 с

Оптика 6:1

Коефіцієнт емісії 0,1 ... 1

Mаркер вимір. кола         1-точковий лазерний маркер

Робоча темперетура -20 ... +50 °C

Темп. зберігання            -40 ... +70 °C

Тип батарейки

Термін служби бат.

Габарити

Дисплей

Вага

Гарантія

2 шт. тип AAA 

приблизьно. 20 годин

148 x 34,4 x 19 мм

ЖКД

80 г

2 роки

We measure it.

testo 826-T4

testo 826-T4, інфрачервоний термометр з
проникаючим зондом, 1-точковий лазерний 
маркер, звукова сигналізація,. чохол TopSafe, 
тримач на ремінь захисна насадка на зонд та
свердло для харчових продуктів

№ замовлення 0563 8284

Тип сенсорів Інфрачервоний NTC (testo 826-T4)

Аксесуари до приладу testo 826-T2 та testo 826-T4

0520 0061

0520 0062

0520 0043

0520 0001

0520 0401

0520 0452

ISO сертифікат калібрування/ температура повітря/ проникаючі зонди, калібрування в точці -18°C

ISO сертифікат калібрування/ температура повітря/ проникаючі зонди, калібрування в точці 0°C

ISO сертифікат калібрування/ температура повітря/ проникаючі зонди, калібрування в точках -18°C; +60°C

ISO сертифікат калібрування/ температура повітря/ проникаючі зонди, калібрування в точках -18°C; 0°C; +60°C

ISO сертифікат калібрування по температур, іч-термометр, калібрування в точках -18°C, 0°C, +60°C

ISO сертифікат калібрування по температур, іч-термометр, калібрування в точках 0°C, +60°C

Приладдя

www.testo.kiev.ua
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Стандарт EN 13485

Діап. вимірювання -50 ... +300 °C -50 ... +230 °C

Похибка
±1 цифра

Спектральний діап.

Частота вимірювання      0,5 с

Роздільна здатність       0,1 °C 0,1 °C

±1,5 °C (-20 ...
+100 °C)
±2 °C або 2% від
вимір. діапазону
( в решті діапазону)

±0,5 °C (-20 ... +99,9
°C)
±1 °C або 1% від 

(в решті діапазону)
вимір. діапазону

1,25 с

8 дo 14 мкм

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


