
Infrapunamittaus  

Mittauskeila 10:1 +sensorin aukon halkaisija 12mm 

Mittausalue -30 … +250 °C 

Erotuskyky 0.1 °C 

Tarkkuus 

± 2.5 °C (alueella –30.0 … - 20.1 °C) 

± 2.0 °C (alueella –20.0 … -0.1 °C) 

± 1.5 °C tai ± 1.5% mittausarvosta (0 … +250 °C) 

Mittaustiheys 0.5 sekuntia 

  

Pistoanturi  

Anturityyppi NTC 

Mittausalue -50 … +250 °C 

Erotuskyky 0.1 °C 

Tarkkuus 

± 1.0 °C (alueella -50.0 … - 30.1 °C) 

± 0.5 °C (alueella -30.0 … +99.9 °C) 

± 1% mittausarvosta (+100 … +250 °C) 

Mittaustiheys 0.5 sekuntia 

  

Yleiset tekniset tiedot  

Käyttölämpötila -20 … +50 °C 

Säilytys-/kuljetuslämpötila -30 … +50 °C 

Paristo / Pariston kesto 2 x AAA / 10h (+25°C lämpötilassa) 

Suojausluokka IP65 

Mitat 
281 x 48 x 21mm (auki taitettuna) 

178 x 48 x 21mm (kiinni taitettuna) 

Paino 197g paristoineen 

Standardi / EU direktiivi EN 13485 mukainen / 2004/108/EC 

testo 104-IR 

Vesitiivis Infrapuna-/pistolämpömittari,  

sisältää paristot ja tehtaan kalibrointiraportin. 
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Suokalliontie 9 
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Testo 104-IR omavalvontamittari 

Vesitiivis ja monipuolinen infrapuna-/ 

pistolämpömittari elintarvikesovelluksiin. 

Testo 104-IR on erittäin helppokäyttöinen ja vesitiivis (IP65) 
infrapuna-/ pistolämpömittari. Loistava valinta esim. suurien 
elintarvike-erien kuormien purkuun; mittaa koskettamatta 
pintalämpötilat. Epäilyttävissä lukemissa voit tehdä tarkem-
man mittauksen pistoanturilla. 

HACCP (EN13485) 



Ammattilaisen valinta. 

Skannaus ja pistokontrolli. 

Tarkka ja kätevä. 

Ammattimaista käytännöllisyyttä. 

Universaali ja tehokas. 

Nerokas yhdistelmä. 

Ominaisuudet pähkinänkuoressa: 

 Helppo: lämpötilamittaus nopeasti ja tarkasti 

 Käytännöllinen: kylkeen kääntyvä anturi 

 Mukava: 2-pistelaser osoittaa mittausalueen 

 Standardoitu: EN13485 HACCP 

 Ihanteellinen päivittäiseen käyttöön: kestää vaativaa 
ammattikäyttöä 

Käyttö 

Vain 3 painiketta ja taustavalaistu näyttö 

MIN/MAX/PITO 

Raja-arvojen täydelliseen kontrollointiin. 

Metallinen anturinivel 

Korkealaatuinen ja vakaa. 

Kätevä, kompakti, käytännöllinen 

Testo 104-IR mittarin johtava ajatus on tuotteidesi 
turvallisuus, tuoreus ja laatu. Ei enää hankalia, aikaa 
vieviä mittauksia. Testo 104-IR:ssä on kaikki mitä tar-
vitset; nopea pintalämpötilaskannaus, sekä luotettava 
pistomittaus. Helppokäyttöinen Testo 104-IR takaa 
asiakkaillesi ensiluokkaista ja virheetöntä laatua. 

Infrapuna 

2-pistelaser osoittaa 
mittausalueen tarkasti. 

Kompakti 

Pistoanturi taittuu kätevästi 
mittarin kylkeen. 

Vesitiivis 

IP65 suojausluokka, HACCP 


