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826 831 – Infrared thermometer
for distance measurements

Non-contact measurement of surface temperature, ideally

Bezstykowy pomiar temperatury powierzchni, idealne
suitabledla
forbranży
the food
sector
rozwiązanie
spożywczej

°C

2-point
measurement
point
marker and 30:1 optics
Optyka
6:1 dlalaser
szybkich
i dokładnych
pomiarów
Exact measurements
even at greater distances
1-punktowy
celownik laserowy
Large measuring
range from -30 to +210 °C
Zintegrowana
sonda penetracyjna
andużytkownika
display of min./max.
values alarmu
DwieHold-function
ustawiane przez
wartości graniczne
Two adjustable
alarm dzięki
limit values
Wodoodporny
i wytrzymały
osłonie TopSafe
(można myć w zmywarce), klasa ochrony IP65

Also available as a set with the core thermometer testo 106

Funkcja HOLD oraz wyświetlanie wartości maks./min.

Set testo 831 and testo 106
The testo 831 is an infrared thermometer for distance
HACCP z każdegu punktu widzenia: seria pirometrów testo 826
Zalety:
measurement. Thanks to its 30:1 optics, the measurement • Zawsze
For certain
temperature
measurements
in the food sector, it
możesz
monitorować,
mierzyć i dokumentować
została właśnie zoptymalizowana. Wyższa rozdzielczość dzięki
point diameter is only 3.6 cm at a distance of 1 m. This
is
necessary
to
carry
out
an
additional
core
temperature
temperaturę w sposób dokładny, staranny i szybki.
nowemu procesorowi zapewnia jeszcze bardziej dokładne wyniki
allows smaller objects such as yoghurt pots to be
measurement.
For thisi bądź
purpose,
Testo
an economic
• Spełniaj
wymogi HACCP
w stanie
to offers
udowodnić
pomiarów. To pozwala na bardziej precyzyjny pomiar temperatury
conveniently measured at a distance. Thanks to a 2-point
set consisting
of the testo 831 and the proven core
w
każdej
chwili.
z rozdzielczością 0,1 °C. Wyświetlanie wartości min./maks.
• Utrzymuj
łańcuchtesto
chłodniczy
laser marker, the diameter of the measurement point is
thermometer
106. podczas przechowywania
wskazuje wartości graniczne z ostatniego pomiaru. Możesz
i transportu.
displayed exactly, avoiding measurement errors. At two
mierzyć i monitorować temperaturę towarów bezpiecznie
• Zmniejsz ilość towarów, które ulegają zepsuciu i wydajnie
measurements per second, the testo 831 is so fast that
i niezawodnie.
scans of palettes or refrigerated shelving can be carried out. gospodaruj zasobami.
• Urządzenia pomiarowe skalibrowane jest zgodnie z surowymi

wymogami.
• Spełnia wymagania HACCP oraz EN 13485.
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Part no. 0563 8282
Nr kat. 0563 8282

testo 826-T4
testo 826-T4

testo 826-T4, infrared thermometer with
penetration probe, 1 point laser sighting, alarm
testo 826-T4,
na podczerwień
sondą
function,
incl.termometr
TopSafe, wall/belt
holder, zprobe
penetracyjną,
celownikiem
laserowym,
protection
cap1-punktowym
and frozen food
drill
funkcją alarmu, futerałem TopSafe, uchwytem
do mocowania przy pasku, nakładką ochronną
na sondę i szpikulcem do pomiaru w żywności
Part no. 0563 8284
mrożonej
Nr kat. 0563 8284

8 8todo
1414μm
μm

Measurementpomiaru
rate
Częstotliwość

0,5
0,5s s

Distance to
Odległość
od punktu
measurement spot
pomiaru

6:1
6:1

Emissivity
Poziom
emisyjności

0,1
0,1todo1 1

Meas. spot
marking
Celownik
laserowy

1-point
laser
1-punktowy

Oper. temp. pracy
Temperatura

-20
-20todo+50
+50°C°C

Storage temp.
Temperatura
przechowywania
Battery type
Typ baterii
Battery life
Żywotność baterii
Dimensions
Wymiary
Display
Wyświetlacz
Weight
Waga
Warranty
Gwarancja

-40
-40todo+70
+70°C°C

Accuracy
Zakres
pomiaru
±1 digit
Dokładność
± 1 cyfra

Sensor types
Typ
sensora
Meas. range

2 AAA micro batteries
Mikro baterie 2 AAA
Approx. 20 h
Około 20 h
148 x 34.4 x 19 mm
148 x 34,4 x 19 mm
LCD, 1 line
LCD 1-liniowy
80 g
80 g
2 years
2 lata
Infrared
NTC (testo 826-T4)
Podczerwień
NTC na podczerwień
-50 to +300 °C
-50(testo
to +230
°C
826-T4)

Resolution

±1.5
(-20 to
-50 °C
do +300
°C
+100 °C)
±2
°C
or
2%
of
±1,5 °C
mv
(remaining
(-20
do +100 °C )
range)
± 2 °C lub ±2%
wartości mierzonej
0.1
°C
(pozostały
zakres)

Spectral range
Rozdzielczość

8 0,1
to 14
°C μm

Measurement
rate
Zakres
widmowy

0,5
s 14 μm
8 do

Częstotliwość pomiaru

0,5 s

Accessories
Akcesoria
Accessories for measuring instrument testo 826-T2 + testo 826-T4
ISO calibration certificate/temperature for air/immersion probes, calibration point -18°C
Akcesoria do urządzeń pomiarowych testo 826-T2 + testo 826-T4
ISO calibration certificate/temperature for air/immersion probes, calibration point 0°C
Certyfikat kalibracji ISO/temperatura: dla sond powietrznych/zanurzeniowych, punkt kalibracji ISO -18°C
ISO calibration certificate/temperature For air/immersion probes, calibration points -18°C; +60°C
Certyfikat kalibracji ISO/temperatura: dla sond powietrznych/zanurzeniowych, punkt kalibracji ISO 0°C
ISO calibration certificate/temperature for air/immersion probes, calibration points -18°C; 0°C; +60°C
Certyfikat kalibracji ISO/temperatura: dla sond powietrznych/zanurzeniowych, punkty kalibracji -18°C; +60°C
ISO calibration certificate/temperature Infrared thermometers, calibration points -18°C, 0°C, +60°C
Certyfikat kalibracji ISO/temperatura: dla sond powietrznych/zanurzeniowych, punkty kalibracji ISO -18°C; 0°C; +60°C
ISO calibration certificate temperature Infrared thermometers, calibration points 0°C, +60°C
Certyfikat kalibracji ISO/temperatura: termometr na podczerwień, punkty kalibracji +60°C; -18°C; 0°C

Certyfikat kalibracji ISO/temperatura: termometr na podczerwień, punkty kalibracji +60°C; 0°C
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±0.5
to °C
+99.9
-50°Cdo(-20
+230
°C)
±1 ±0,5
°C or°C
1% of mv
(remaining
range)°C )
(-20 do +99,9
± 1 °C lub ±1%
wartości mierzonej
0.1(pozostały
°C
zakres)

0,1 °C
1,25 s

1,25 s

Part no.
0520 0061
Nr kat.
0520 0062
0520 0061
0520 0043
0520 0062
0520 0001
0520 0043
0520 0401
0520 0001
0520 0452
0520 0401

0520 0452

Treść
może
ulec zmianie
beznotice.
uprzedniego powiadomienia.
Subject
to change
without

testo
826-T2, termometr
infrared thermometer
with 1 point
testo 826-T2,
na podczerwień
laser
sighting, alarm
function,
incl. TopSafe and
z 1-punktowym
celownikiem
laserowym,
wall/belt
holderfuterałem TopSafe
funkcją alarmu,
i uchwytem do mocowania przy pasku

Spectral
range
Zakres
widmowy
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