
testo 106 
Kompaktní potravinářský teploměr s alarmem 
Hygienické měření teploty potravin od -50 do +275 °C 

Měřicí rozsah -50 ... +275 °C Životnost bat. 350 hod. 

Přesnost  ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) 
±1 digit, ±1 °C (zbytek rozsahu) 

Rozměry 215 x 34 x 19 mm 

Rozlišení 0.1 °C Hmotnost 80 g 

Provozní tep. -20 ... +50 °C  

Skladovací tep. -40 ... +70 °C  

 
Akustický a optický alarm (svítí LED dioda) 
Ochranné pouzdro TopSafe je vodotěsné a lze jej mýt v myčce nádobí (IP67) 
Rychlé měření (2 měření za sekundu) 
Díky speciální potravinářské sondě jsou vpichy téměř neviditelné 
Malý, snadno ovladatelný a vždy po ruce 
Automatické rozeznání konečné hodnoty (Auto-Hold) 
EN 13485 při použití TopSafe

testo 106, teploměr pro měření teploty 
jádra vč. krytky sondy a baterie 
0560 1063    1110,-Kč 
 
Sada testo 106, teploměr pro měření 
teploty jádra vč. TopSafe 
(vodotěsného ochranného pouzdra, 
IP67), klipu, krytky sondy a baterie 
0563 1063    1410,-Kč 

 
 

testo 103 – nejmenší, výklopný 
 

Měřicí rozsah -30 ... +220 °C Životnost bat. 300 hod. 

Přesnost  ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) 
±1 °C (zbytek rozsahu) 

Rozměry 189 x 35 x 19 mm  
(s vyklopenou sondou) 

Rozlišení 0.1 °C Hmotnost 49 g 

Provozní tep. -20 ... +60 °C IP 55 

Skladovací tep. -30 ... +70 °C  

Ve shodě s EN13485  

0560 0103    970,- Kč 

testo 104 – první vodotěsný Teploměr s možností sklopení 
 
Obsahuje AUTO HOLD, podsvětlení displeje a funkce MAX MIN 

Měřicí rozsah -50 ... +250 °C Životnost bat. 100 hod. 

Přesnost  ± 0,5 °C (-30 … +99,9°C) 
± 1 °C (zbytek rozsahu) 

Rozměry 265 x 48 x 19 mm  
(s vyklopenou sondou) 

Rozlišení 0.1 °C Hmotnost 165 g 

Provozní tep. -20 ... +60 °C IP 65 

Skladovací tep. -30 ... +70 °C  

Ve shodě s EN13485  

0563 0104    1480,- Kč 

testo 270 – Tester fritovacího oleje 
Kontrolu Vám usnadní dobře viditelný 3-barevný proužek znázorňující alarm. Při překročení hraniční 
hodnoty kvality (např. 18 %TPM a 24 %TPM), kterou si můžete sami libovolně nastavit, svítí proužek LED-
diod žlutě, případně červeně. Kromě toho se při příliš vysoké teplotě fritování rozezní akustický alarm. Tím 
dáte Vašemu personálu v kuchyni jednoznačný a srozumitelný pracovní pokyn. Každý pak ihned ví, kdy 
musí být fritovací olej vyměněn. 

Měřené veličiny  % Total Polar Materials (%TPM) 
teplota (°C/°F) 

Měřící rozsah  0,5...40 %TPM 
+40...+200 °C 

Přesnost  ±2,0 %TPM (+40...+190 °C) 
±1,5 °C/°F 

Fritovací olej teplota pro použití +40...+200 °C 

Rozměry  (dxšxv) 350 x 50 x 30 mm (s 
TopSafe) 

Třída krytí  IP65 s TopSafe 

 
 

Testo 270 vč Top safe, 

ref. oleje, kufru 

0563 2700   10450,- Kč 



Testo Miniteploměry 
Technické parametry 

Typ 0560 1110 0560 1111 0560 1113 0560 1109 

Délka sondy 
133 mm  
Vpichová 

213 mm  
Vpichová 

120 mm  
Vpichová 

120 mm 
Povrchová  

Průměr sondy 3,5 mm  3,5 mm  3,5 mm  15 mm 

Typ senzoru NTC NTC NTC NTC 

Teplotní rozsah -50 … 150°C -50 … 250°C -20 … 230°C -50 … 300°C 

Přesnost 
+/-1°C (-10 … 99,9°C)                    
+/-2°C (-30 … -10,1°C)                      
+ /-2% z MV (100 … 150°C) 

+/-1°C (-10 … 99,9°C)                    
+/-2% z MV  (+100 … 
199,9°C)  +/-3% z MV  
(+200 … 250°C) 

+/-1°C(-20 ..+53,9°C)  
+/-0,8°C(54 ..+90°C) 
+/-1°C(90,1 ..+180°C)  
+/-1,5°C(180,1 
..+230°C) 

+/-1°C (-30 … +250°C)                    
+/-2°C ve zbytku rozsahu 

Rozlišení 
 
 

0,1°C(-19,9 .+150°C) 
Rest:1°C 
 

0,1°C(-19,9 
..+199,9°C)  
Rest:1°C 

0,1°C(-19,9 
..+199,9°C)  
Rest:1°C 

0,1°C(-19,9 
..+199,9°C)    
Rest:1°C 

Pracovní 
teplota -10 … +50°C -10 … +50°C -10 … +50°C -10 … +50°C 

Typ baterie Lithiová baterie LR44 Lithiová baterie LR44 
Lithiová baterie 
LR44 

Lithiová baterie 
LR44 

Funkce 

On/Off                                    
Auto Off (1 hod)                                  
°C/°F (přepnutí)                           
Indikátor stavu baterie 

On/Off                                    
Auto Off (1 hod)                                  
°C/°F (přepnutí)                           
Indikátor stavu 
baterie 

On/Off                                    
Auto Off (1 hod)                                  
°C/°F (přepnutí)                          
IP 67, Indikátor 
stavu baterie 

On/Off                                    
Auto Off (1 hod)                                  
°C/°F (přepnutí)                          
Indikátor stavu 
baterie 

Příslušenství/ba
rva Upevňovací klips černá 

Upevňovací klips                           
černá 

Upevňovací klips                          
nerezová 

Upevňovací klips                           
černá 

Cena 650 Kč 980 Kč 900 Kč  900 Kč  

 

testo 174T – měření teploty mini-záznamníkem  
• Vyso ká bezpečnost dat, i při vybité baterii 
• Velká paměť pro uložení dat 
• Vodotěsný dle IP65 
• Kompaktní a robustní 
• Shoda s EN12830 
• Alarm pomocí displeje 
• Přenos dat do počítače přes rozhraní USB 

Mini-záznamník testo 174T, 1 kanál, vč. nástěnného držáku, 

baterií (2 x CR 2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby 
0572 1560      1350,- Kč 
 

testo 174T sada 
Sada mini-zázna mníku testo 174T, 1 kanál, vč. rozhra ní USB pro 
progra mování a vyčtení záznamníku, nástěnného držáku, baterií 
(2 x CR 2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby 
0572 0561      2600,-Kč 


Typ sondy interní teplotní senzor NTC 

Měřící rozsah -30 ... +70 °C 

Přesnost ± 0,5 °C (-30 ... +70 °C), ± 1 digit 

Rozlišení 0,1 °C 

Provozní teplota -30 ... +70 °C 

Skladovací teplota -40 ... +70 °C 

Typ baterií 2 x 3 V knoflíková baterie (2 x CR 2032 Lithium), 
vyměnitelná uživatelem 

Životnost 500 dní (interval měření 15 min., +25 °C) 

Krytí IP65 

Interval měření 1 min. – 24 hod. (volitelný) 

Paměť 16.000 naměřených hodnot 

Software použitelný s Windows XP, Vista, Win7 

Rozměry 60x40x18mm 

 

Kalibrace 
Akreditované kalibrace teploty pro nový teploměr testo 600,-Kč.  

 

Všechny uvedené ceny platí pro rok 2012 a jsou bez DPH 


