
www.testo.com

Gecertificeerde 
meettechniek voor optimale 
voedselkwaliteit.

Uiterst precies:  
met meetinstrumenten van Testo 
weet u altijd zeker dat u zich 
aan de grenswaarden houdt. En 
indien nodig regelen we ook de 
kalibratie incl. certificaat voor u.

Testo: uw expert voor 
veilige levensmiddelen.

Profiteer van 60 jaar ervaring: thermometers, dataloggers en frituur-
olietesters van Testo zijn al duizenden keren in de praktijk beproefd en 
helpen u om de voedselkwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de 
compliance-voorschriften. Omdat we weten dat u bijv. bij de controle 
van de inkomende goederen door efficiëntere processen tijd en geld 
bespaart, zijn onze meetinstrumenten voor levensmiddelen bijzonder 
robuust en eenvoudig te bedienen. Overtuig u zelf en vind voor elke 
processtap in de supermarkt het passende meetinstrument.

 Met dit symbool gekenmerkte meetinstrumenten 
voldoen aan de strenge voorschriften van HACCP 
international. 

Met dit symbool gekenmerkte meetinstrumenten 
voldoen aan de eisen van NSF-/ANSI standaard 2.

Met dit symbool gekenmerkte meetinstrumenten 
voldoen aan de norm EN 12830.

 Met dit symbool gekenmerkte meetinstrumenten 
voldoen aan de norm EN 13485.
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Bestel- 
informatie.

Steekthermometer Bestelnr. EUR

testo 105 steekthermometer  0563 1051 xxx.xx

testo 108 temperatuurmeter type T en K 0563 1080 xxx.xx

testo 805 infrarood-thermometer 0560 8051 xxx.xx

testo 106 steekthermometer 0560 1063 xxx.xx

testo 831 infrarood-thermometer 0560 8316 xxx.xx

testo 104-IR waterdichte infrarood- en  
steekthermometer met inklapbare voeler

0560 1040 xxx.xx

testo 826 T4 steek-infrarood-thermometer 0563 8284 xxx.xx

Temperatuurloggers Bestelnr. EUR

testo 175 T1 temperatuur-logger-set 0572 1750 xxx.xx

testo 175 T1 temperatuur-datalogger 0572 1751 xxx.xx

testo 175 T2 temperatuur-datalogger 0572 1752 xxx.xx

Frituurolietester Bestelnr. EUR

testo 270 frituurolietester in koffer met  
referentie-olie

0563 2750 xxx.xx

Dataloggers en monitoringsystemen Bestelnr. EUR

testo Saveris 2-T1 WiFi dataloggersysteem met 
geïntegreerde NTC-temperatuurvoeler

0572 2031 xxx.xx

Zorgen voor kwaliteit  
en compliance  
in de supermarkt.

Van de goederenontvangst tot de boodschappenwagen:  
bij Testo vindt u voor elke stap in het supermarktproces het 
juiste meetinstrument.
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Infrarood-thermometer  
testo 831
•  Nauwkeurige temperatuurmeting ook op 

grote afstand, zelfs bij kleine producten
•  Uiterst hoge snelheid: twee metingen per 

seconde – zo scant u complete pallets bijna 
alleen door er langs te lopen

•  Met 2-punts laser-meetvlekmarkering, 
30:1-optiek, inclusief riemhouder en batterijen

Temperatuur-logger-set  
testo 175 T1
•  Perfect voor langetermijn-

temperatuurcontrole en meting op meerdere 
locaties

•  Direct starten: inclusief drie temperatuurloggers, 
Basic-software op CD, USB-interface,  
SD-geheugenkaart, slot en wandhouders

De levensmiddelbeschermers 
van Testo.

Van de goederenontvangst tot de voedselbereiding 
betrouwbaar voor u aan de slag.

Opslag
Bereiding Goederen-

ontvangst
Koelmeu-

bels
 Service-

balies

Steekthermometer  
testo 105 
•  Speciale meetpunt voor diepvriesproducten 

optioneel verkrijgbaar
•  Robuuste ergonomische greep om stevig in 

bevroren artikelen te steken
•  Verwisselbare meetpunt voor halfvaste producten 

(bijv. vlees) 
•  Twee zelf te kiezen grenswaarden, akoestisch en 

optisch alarm bij te hoge/lage waarde

Temperatuurmeter  
testo 108
•  Temperatuurmeter met aangesloten 

steekvoeler 
•  Andere aansluitbare temperatuurvoelers  

(type K en T) optioneel verkrijgbaar  
(bijv. voor metingen in de oven)

•   Universeel inzetbaar

Infrarood-thermometer  
testo 805
•  Meet contactloos de 

oppervlaktetemperatuur
• Scan-modus voor de continue meting
•  Meetinstrument in zakformaat:  

compact formaat voor eenvoudige omgang

Infrarood- en steekthermometer 
testo 104-IR
•  Past dankzij klapmechanisme in elke 

jaszak
•  Hoogwaardig en stabiel klapmechanisme voor de 

harde praktijk
•  Nauwkeurige 2-punts laser met 10:1-optiek geeft 

het exacte meetbereik aan en maakt foutloze 
metingen mogelijk

Steek-infrarood-thermometer  
testo 826 T4
•  Infrarood- en kerntemperatuurmeting in 

één meetinstrument 
•  Eenvoudige controle van grenswaarden dankzij 

Min-/Max-functie, directe alarmering bij 
overschrijding van grenswaarden

•  Waterdicht en robuust dankzij beschermhoesje 
TopSafe (in levering inbegrepen)

Steekthermometer  
testo 106
•   Optisch en akoestisch alarm 
•   Alarmen individueel instelbaar
•   Fijne meetpunt met een diameter van slechts  

2,2 mm: steekplekken nauwelijks zichtbaar

Temperatuur-datalogger  
testo 175 T1/T2
•  Optimaal voor langetermijnmetingen:  

slaat 1 miljoen meetwaarden op, 3 jaar 
levensduur van de batterij

Frituurolietester  
testo 270
•   Ergonomisch design voor 

veilig werken
•   Duidelijk, optisch alarm door goed zichtbaar 

stoplicht-display

24 uur per dag meer 
veiligheid voor uw 
levensmiddelen.

Gegevensoverdracht via WiFi

Alle meetgegevens op elk moment 
beschikbaar, op elke plaats, op elk 
apparaat

Alarmering bij overschrijden van 
grenswaarden

Met testo Saveris 2 App voor een 
eenvoudigere configuratie, push-
alarmen en analyse van de WiFi-
reikwijdte

Gratis online-gegevensgeheugen 
(Testo Cloud)

Met het WiFi dataloggersysteem testo Saveris 2 
bewaakt u de temperaturen in het magazijn, in 
vitrines en koelmeubels automatisch – en u wordt 
gealarmeerd als er een probleem is.

testo Saveris 2-T1 
met geïntegreerde 
temperatuurvoeler
• Meetbereik: -30 … +50 °C
•  Intern geheugen voor  

10.000 meetwaarden

Voor meer informatie 
over testo Saveris 2

hier de brochure 
downloaden

https://www.testo.com/en/applications/saveris-2-applications
https://www.testo.com/en/applications/saveris-2-applications

