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Urządzenia pomiarowe - temperatura, wilgotność, pH

Opis Wymiary 
DxSxW

Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

Termometr z sondą penetracyjną na kablu Testo 
108 z bateriami, walizką, protokołem kalibracji

140x60x24 mm 1 532-5631080 400,00

Wzorcowanie termometru w 1 punkcie z zakresu 
-65...+250°C w laboratorium PCA

1 532-270520 0002_1 100,00

Dopłata do wzorcowania za każdy kolejny punkt 
temperatury

1 532-wz-2pkt-s-z-T 60,00

Termometr Testo 108
z sondą na kablu

Termometr Test 905-T1 
z czujnikiem zanurzeniowym

• spełnia normę EN 13485 i HACCP  
   (zastosowanie do żywności)

• zakres pomiarowy: -50 do +300°C

• dokładność: 
±0,5°C (-30 do +70°C) 
±0,5°C ±0,5 % mierz.wart.  

      (-50 do -30°C)
±0,5°C ±0,5 % mierz.wart.  

      (+70 do +300°C)

• rozdzielczość: 0,1°C

• wyświetlacz LCD

• żywotność baterii 2500h

• profesjonalny, szybki i dokładny termometr  
    z sondą zanurzeniową typu K

• zakres pomiarowy: -50 do +350°C

• dokładność: 
±1,0°C (-50 do +99,9°C) 
±1,0 % mierz.wart. (pozostały zakres)

• rozdzielczość: 0,1°C

• obrotowy wyświetlacz LCD

• żywotność baterii 1000 h

• sonda bagnetowa dł. 200 mm i średnicy 3 mm



Opis Wymiary 
DxSxW

Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

Termometr z sondą zanurzeniową Testo 905-T1 
z bateriami

270x40x70 mm 1 532-05609055 270,00

Wzorcowanie termometru w 1 punkcie z zakresu 
-65...+250°C w laboratorium PCA

1 532-270520 0002_1 100,00

Dopłata do wzorcowania za każdy kolejny punkt 
temperatury

1 532-wz-2pkt-s-z-T 60,00

Opis Wymiary 
DxSxW

Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

Termohigrometr Testo 608-H1 z bateriami 111x90x40 mm 1 532-05606081 280,00

Świadectwo wzorcowania PCA higrometru: 25, 
50, 75 %rh w +25°C

1 532-2705200001 175,00

Termohigrometr testo 608-H1  

• ciągły pomiar temperatury i wilgotności    
    względnej powietrza w pomieszczeniach

• punkt rosy – kalkulacja

• do powieszenia na ścianie  
    lub postawienia na biurku

• zakres pomiarowy: 0 do +50°C,  
    10 do 95% RH

• kalkulacja punktu rosy: -20…+50°Ctd

• dokładność: ±0.5°C, ±3% RH

• rozdzielczość: 0.1°C, 0.1% RH

• dwuliniowy wyświetlacz LCD

• pamięć wartości min / max



Urządzenia pomiarowe - temperatura, wilgotność, pH

Termohigrometr testo 622
z pomiarem ciśnienia barometrycznego

• precyzyjny pomiar temperatury,  
    wilgotności i ciśnienia

• duży ekran LCD pokazujący  
    aktualne wartości pomiarowe  
    wraz z datą i godziną

• alarmy w przypadku przekroczenia  
    wartości granicznych

• funkcja przypomnienia o kalibracji

Opis Wymiary DxSxW Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

Termohigrometr Testo 622, uchwyt do 
powieszenia na ścianie lub na biurku, protokół 
kalibracyjny i baterie

185x105x36 mm 1 532-05606220 1090,00

Świadectwo wzorcowania PCA higrometru: 25, 
50, 75 %rh w +25°C

1 532-2705200001 175,00

• zakres pomiarowy: -10...+50°C,  
    0...100% wilg.wzg., 300…1200 hPa

• dokładność: ±0,4°C, ±2 % RH  
    + 1 cyfra przy 25 °C (10 do +90 %RH),  
    ±3 % RH pozostały zakres, ±3 hPa

• rozdzielczość: 0,1 °C, 0,1 % wilg.wzg.,  
    0,1 hPa

• szybkość pomiaru: 1 s

• waga: 240 g

pHmetr przenośny TESTO 205

• do produktów stałych np. mięso, ser (po nacięciu)

• wymienna elektroda z elektrolitem żelowym

• diafragma szczelinowa odporna na zabrudzenia

• solidna rękojeść, wyświetlacz LCD, obudowa IP65

• kalibracja 3-punktowa

• automatyczna kompensacja temperatury

• zakres pomiaru temp. 0…60°C, dokł. ±0.4°C

• zakres pomiaru pH 0…14, dokł. ±0.02 pH

• waga 135 g



Opis Wymiary DxSxW Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

pHmetr TESTO 205 do produktów stałych, 
pojemnik z żelem, baterie

145x38x167 mm 1 532-05632051 850,00

Opis Wymiary 
DxSxW

Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

pHmetr TESTO 206-pH1 do cieczy, elektroda 
wymienna, pojemnik z żelem

197x33x20 mm 1 532-05632061 563,00

pHmetr TESTO 206-pH2 do produktów 
półstałych i gęstych, elektroda wymienna, 
pojemnik z żelem

197x33x20 mm 1 532-05632062 943,00

pHmetr przenośny TESTO 206  

• 2 modele z wymienną elektrodą:  
    206-pH1 do cieczy, 206-pH2 do produktów  
    półstałych i lepkich, np. przemysł spożywczy

• elektroda z elektrolitem żelowym

• diafragma szczelinowa odporna na zabrudzenia

• solidna rękojeść, wyświetlacz LCD,  
    obudowa IP68

• kalibracja 3-punktowa

• automatyczna kompensacja temperatury

• zakres pomiaru temp. 0…60°C, dokł. ±0.4°C

• zakres pomiaru pH 0…14, dokł. ±0.02 pH

• waga 115 g z osłoną Topsafe

• zasilanie 1xCR2032
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Opis Wymiary 
DxSxW

Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

2-kanałowy rejestrator temperatury TESTO 
Saveris 2-T2 WiFi (bez sond)

95x75x30 mm 1 532-05722032 715,00

Sonda temperatury NTC; zakres -30÷90°C; dł. 
sondy 40mm; <190s, kabel 2,4m średnicy 3mm

1 532-06287503 185,00

Sonda temperatury NTC z kablem wstęgowym 
2m do montażu przez uszczelkę drzwi; zakres 
-40÷125°C; dł. sondy 60mm

1 532-05721001 290,00

Zestaw rejestratora TESTO Saveris 2 do 
monitorowania temp. w dwóch lodówkach, 
z dwoma sondami -40…+125 °C, na kablu 
wstęgowym 2m, dł. sondy 60mm, dwoma 
zbiorniczkami na glikol

95x75x30 mm 1 532-05722103 1375,00

Wzorcowanie termometru w 1 punkcie z zakresu 
-65...+250°C w laboratorium PCA

1 532-270520 0002_1 100,00

Dopłata do wzorcowania za każdy kolejny punkt 
temperatury

1 532-wz-2pkt-s-z-T 60,00

Rejestrator temperatury TESTO Saveris 2-T2

• bezprzewodowy rejestrator 2-kanałowy  
    na zewnętrzne sondy temperatury NTC

• automatyczne monitorowanie  
    temperatury w chłodziarkach, cieplarkach,  
    zamrażarkach, suszarkach

• komunikacja w sieci Wi-Fi, dane zapisywane  
    w Chmurze Testo, darmowa licencja Basic  
    i aplikacja na telefon do podglądu danych

• informacja o przekroczeniu wartości  
    alarmowych na e-mail lub SMS (opcja)

• zakres pomiarowy rejestratora  
    -50 … 150°C (zależnie od sondy)

• pamięć 10.000 wartości / kanał

• wymiary 95 x 75 x 30 mm, waga 240g

• w zestawie: rejestrator, kabel USB,  
    uchwyt ścienny, baterie, certyfikat  
    kalibracji fabrycznej

• sondy oferowane osobno

• dostępny też gotowy zestaw  
    z 2 sondami do monitoringu lodówek
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Opis Wymiary 
DxSxW

Wielk. 
Op. Nr kat. Cena PLN 

netto

2-kanałowy rejestrator temperatury TESTO 
Saveris 2-T3 WiFi (bez sond)

95x75x30 mm 1 532-05722033 990,00

Termopara giętka typ T, sonda dł. 2m, średnicy 
3mm, powlekana teflonem, zakres -50..+250°C

1 532-06030646 185,00

Sonda niskich temperatur TE, dł. 2m,  
zakres -200..+40°C

1 532-87110001 450,00

Termopara giętka typ K, dł. 0.5m,  
zakres -40..+1000°C

1 532-06025792 128,00

Kabel przedłużający 5m dla termopary typu K 1 532-05540592 244,00

Wzorcowanie termometru w 1 punkcie  
z zakresu -65...+250°C w laboratorium PCA

1 532-270520 0002_1 100,00

Dopłata do wzorcowania za każdy kolejny 
punkt temperatury

1 532-wz-2pkt-s-z-T 60,00

Rejestrator temperatury TESTO Saveris 2-T3 
o szerokim zakresie pomiarowym

• bezprzewodowy rejestrator 2-kanałowy  
    na zewnętrzne sondy temperatury TC typ K, T, J

• automatyczne monitorowanie temperatury  
    w chłodziarkach, cieplarkach, zamrażarkach,  
    suszarkach, magazynach i procesach  
    technologicznych

• komunikacja w sieci Wi-Fi, dane zapisywane  
    w Chmurze Testo, darmowa licencja Basic  
    i aplikacja na telefon do podglądu danych

• informacja o przekroczeniu wartości  
    alarmowych na e-mail lub SMS (opcja)

• zakres pomiarowy rejestratora  
    -200 … 1350°C (zależenie od sondy)

• pamięć 10.000 wartości / kanał

• wymiary 95 x 75 x 30 mm, waga 240g

• w zestawie: rejestrator, kabel USB, uchwyt  
    ścienny, baterie, certyfikat kalibracji fabrycznej

• sondy oferowane osobno



REGION  ZACHODNIOPOMORSKI

stargard@alchem.com.pl
Stargard, ul. 1-ej Brygady 35
tel. 91 573 00 34

REGION  CENTRALNY

warszawa@alchem.com.pl
Warszawa, ul. Podleśna 10
tel. 22 632 99 54

REGION  DOLNOŚLĄSKI

wroclaw@alchem.com.pl
Wrocław, ul. Strachowskiego 3A/3
tel. 71 372 66 39

Alchem  Grupa  Sp.  z o.o.  - www.alchem.com.pl  - www.katalogalchem.pl

REGION  PODKARPACKI

rzeszow@alchem.com.pl
Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B
tel. 17 850 50 60

REGION  ŚLĄSKI

bielskobiala@alchem.com.pl
Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 9/2
tel. 33 828 55 00

 REGION  DOLNOŚLĄSKI

wroclaw@alchem.com.pl
Wrocław, ul. Strachowskiego 3A/3
tel. 71 372 66 39

REGION  PODLASKO-WARMIŃSKI

bialystok@alchem.com.pl
Białystok, ul. Włościańska 58
tel. 85 653 87 65

REGION  KUJAWSKO-POMORSKI

torun@alchem.com.pl
Toruń, ul. Polna 21
tel. 56 658 90 40

REGION  WIELKOPOLSKI

wielkopolska@alchem.com.pl
Ostrów Wielkopolski, ul. Długa 19
tel. 62 736 80 81


