
testo 830-T1/-T2/-T3

Tillförlitlig mätning
med lasersikte

Lättavläst display
med bakgrundsbelysning

Mätfläck på endast 2 mm för 
ytor med liten diameter 
(testo 830-T3)

Anslutning för externa temperatur-
givare (testo 830-T2/T3)

Snabba, mångsidiga IR-temperaturmätare
Beröringsfria mätningar med lasersikte

°C

NY!

Med sikte på framtiden



Snabba, mångsidiga IR-temperaturmätare med lasersikte

Beställningsdata

Antal Mätinstrument Best.nr.

Antal Tillbehör till testo 830-T1, -T2 och -T3 Best.nr.

Antal Tillbehör enbart för testo 830-T2 och -T3 Best.nr.

testo 830-T1, IR-temperaturmätare med 1-punkts
lasersikte, ställbara gränsvärden och larmfunktion

0560 8301

testo 830-T2, IR-temperaturmätare med 2-punkts
lasersikte, ställbara gränsvärden och larmfunktion samt
möjlighet att ansluta externa givare

0560 8302

Mätsetet testo 830-T2 med instrument, yttemperatur-
givare med fjädrande termoelementband och läderfodral

0563 8302

Läderfodral som skyddar instrumentet, inkl. bälteshållare 0516 8302

Självhäftande band t.ex. för polerade ytor (rulle 10 m
längd, 25 mm bred)

0554 0051

Fodral för instrument, givare och tillbehör.
Mått 330 x 150 x 60 mm

0516 0210

Vattentät dopp-/insticksgivare 0602 1293

Snabb yttemperaturgivare med fjädrande termoelement,
även för ojämna ytor, kortvarig mätning upp till 500°C

0602 0393

Trådgivare (termoelement), 30 mm lång, teflon 0602 0646

Temperaturgivare för luft/gas/vätska med tunt 
böjbart sondrör

0602 0493

ISO-kalibreringscertifikat/Temperatur. För luft-/dopp-
givare. Kalibreringspunkter: +20 °C, +60 °C

0520 9044

ISO-kalibreringscertifikat/Temperatur
Mätinstr. med yttemperaturgivare.
Kalibreringspunkter: -18 °C, 0 °C, +60 °C

0520 9001

0981.1894/m
sp/AC/A/01.2006

Fördelar som delas med
testo 830-T1 and 830-T2

• Snabb loggning

• Lasersikte

• Ställbara larmgränsvärden

• Ljud- och ljuslarm utlöses om
gränsvärdena överskrids

• Enkel att använda tack vare
ergonomiskt pistolgrepp

• Display med bakgrundsbelysning

• Ställbar emissionsfaktor (0,2 till 1,0)

Fler fördelar med
testo 830-T2

• Exakt 2-punktssikte

• Noggrann lins (12:1) för mätningar på
långa avstånd

• Emissionsfaktorn kan anges

• Finns som prisvärt mätset med
effektiv yttemperaturgivare och
skyddsfodral

• Exakt 2-punktssikte

• Liten mätfläck på 2 mm vid ett avstånd på 25 mm, särskilt lämplig för
temperaturmätning på ytor med liten diameter

• Externa temperaturgivare kan anslutas

• Emissionsfaktorn kan bestämmas

testo 830-T1/-T2/-T3

M
ed reservation för ev.ändringar.

testo 830-T3, minifokus med 2-punkts lasersikte

2000 mm

25 mm
500 mm

1000 mm

Mätfläcken markeras 

med 2 laserstrålar

Ø 16 mm

Ø 2 mm
Ø 190 mm

Ø 390 mm

Ø 792 mm

testo 830-T1, 1-punkts lasersikte

testo 830-T2, 2-punkts lasersikte

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 516 mm

Ø 216 mm
Ø 116 mm

Ø 66 mm
Ø 16 mm

Sikte med 1 laserstråle

Standardoptik (10:1)

Ø 433 mm

Ø 183 mm
Ø 100 mm

Ø 58 mm
Ø 16 mm

Noggrann optik (12:1) 

Mätfläcken markeras
med 2 laserstrålar

Minifokus (2,5:1)

Best.nr. 0560 8301

IR-temperaturmätare med 1-punkts
lasersikte, ställbara gränsvärden och
larmfunktion

testo 830-T1

Best.nr. 0560 8303

IR-temperaturmätare med minifokus, inkl. 2-
punkts lasersikte som markerar mätfläcken,
ställbara gränsvärden och larmfunktion, 
samt anslutning för externa givare

testo 830-T3

Best.nr. 0560 8302

IR-temperaturmätare med 2-punkts
lasersikte, ställbara gränsvärden och
larmfunktion samt anslutning för 
externa givare

testo 830-T2

Best.nr.

Prisvärt mätset

0563 8302

Mätinstrument, snabb
yttemperaturgivare för 
anliggningsmätning och
läderfodral

Mätset testo 830-T2

Tekniska data IR-temperaturmätare TE-givare (typ K)

Noggrannhet
±1 siffra
vid 23°C omgivande
temperatur

Mätområde -30 ... +400 °C ((883300-TT11//-TT22)) -50 ... +500 °C ((883300-TT22//-TT33))
-25 ... +400 °C ((883300-TT33))

830-TT1/-TT2: ±1,5 °C eller 1,5 %
av mv (+0,1 ... +400 °C)
±2 °C eller ±2 % av mv (-30 ... 0 °C)
830-TT3: ±1 °C (-20 ... +100 °C)
±2 °C eller ±2% av mv (övr.
mätområde)

±(0,5 °C +0,5% av mv)

Upplösning

Driftstemp.

Förvaringstemp.

-20 ... +50 °C

-40 ... +70 °C

Batterityp

Batteriliv

9V-batteri

15 h

Vikt 200 g

0,5 °C 0,1 °C

Ytterligare fördelar med testo 830-T3

testo 830-T3, IR-temperaturmätare med minifokus, inkl.
2-punkts lasersikte, ställbara gränsvärden, larmfunktion
och möjlighet att ansluta TE-givare

0560 8303


