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Termékadatlap
testoterm mérőcsík
testoterm indikátor
testoterm mérőpont

Egyértelmű jelzés, visszafordíthatatlan elszineződés  

2-3 másodperc alatt

Széles méréstartomány

Univerzálisan alkalmazható

Egyéni céges logó nyomtatása lehetséges

Nagymennyiségű rendelés esetén tekercsben

Öntapadó hőmérséklet fólia

testoterm mérőcsík
testoterm indikátor
testoterm mérőpont

°C

A testo mini indikátorok öntapadó, hőálló fóliák hőérzékeny 

összetétellel, a hőmérséklet ellenőrzésére és figyelésére. 

Különösen alkalmasak kis felületeken végzett hosszútávú 

hőmérséklet ellenőrzésekre. Egy bizonyos maximum 

hőmérséklet ellenőrzésére a testotherm indikátor kiválóan 

alkalmas.

Ábra 1:1
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testoterm mérőcsík
testoterm indikátor
testoterm mérőpont

testoterm mérőcsík

testoterm  
mérőcsík
testoterm mérőcsíkok öntapadó fóliák,
hőérzékeny összetétellel, a hőmérséklet
ellenörzésére és figyelésére. Például a mozgó
alkatrészek méréséhez, hosszú ideig tartó
megfigyelésre, kisméretű tárgyakhoz

• 2 mp-en belül bekövetkezik a  
   visszafordíthatatlan elszineződés
• Praktikus mérőcsík füzet 10 csíkkal
• Mérőcsík 5000 db/tekercs

Általános műszaki adatok

Pontosság +43 °C ... +154 °C: ±1,5 °C, +160 °C felett: 
±1% a mért érték ±1 °C-a

Üzemi hőmérséklet méréstartománynak felel meg

Tárolás +65 °C-ig: max. 4 hónap;  
max.tárolási hőmérséklet +25 °C-on 2 évig,
Hűtőszekrényben tárolandó. 

H x SZ 50 x 18 mm vagy 39 x 18 mm

Elérhető méréstarotmányok

+37 to +65 °C Rend.sz. 0646 0108

+71 to +110 °C Rend.sz. 0646 0916

+116 to +154 °C Rend.sz. 0646 1724

+161 to +204 °C Rend.sz. 0646 2532

+204 to +260 °C Rend.sz. 0646 3341

Kiszerelés

Csomagok

1 ... 4 csomag

5 ... 9 csomag

10 ... 19 csomag

20 ... 49 csomag

50 ... 99 csomag

100 csomagtól

Lehetséges rendelési kiszerelés: 0646 9999

Speciális hőmérsékleti értékek

Hőmérséklet tartomány Hőmérsékleti szintek Minimális rendelési mennyiség Szállítás

+29 ... +40 °C 5 100 csomag 7 hét

+249 ... +280 °C 5 100 csomag 7 hét

+182 ... +241 °C 9 4 tekercs (@ 1,000 testoterm mérőcsík) 7 hét

Itt akár az Ön logója/
cégneve is szerepelhet

testoterm mérőcsíkok egy tekercsen

1 tekercs @ 1,000 testoterm mérőcsík

Minimális rendelési mennyiség: 4 tekercs (= 4,000 testoterm mérőcsík)

Egyéni céges logó

10,000-től (hőmérsékleti értékenként) testoterm mérőcsíkok nyomtathatók a cég nevével vagy a 
cég logójával. 
 
Minimális rendelési mennyiség: 10 tekercs (= 10 000 testoterm mérőcsík)



testoterm mérőcsík
testoterm indikátor
testoterm mérőpont

testoterm mérőpont

testoterm  
mérőpont
A testoterm mérőpont öntapadó, hőálló fólia

hőérzékeny összetétellel, a hőmérséklet

ellenőrzésére egy megadott maximális hőmérsékleti

értékig.

• 2 mp-en belül bekövetkezik a visszafordíthatatlan 
elszíneződés
• Praktikus mérőpont füzet, 50 db/ív
• Mérőpontok, 5000 db/tekercs

Általános műszaki adatok

Pontosság +43 °C ... +154 °C: ±1,5 °C, +160 °C felett: 
±1% a mért érték ±1 °C-a

Üzemi hőmérséklet méréstartománynak felel meg

Tárolás +65 °C-ig: max. 9 hónap;  
max.tárolási hőmérséklet +25 °C-on 2 évig,
Hűtőszekrényben tárolandó. 

Elérhető méréstarotmányok

+65 °C Rend.sz. 0646 1065

+71 °C Rend.sz. 0646 1071

+77 °C Rend.sz. 0646 1077

+82 °C Rend.sz. 0646 1082

+110 °C Rend.sz. 0646 1110

+121 °C Rend.sz. 0646 1121

Kiszerelés

Csomagok 

1 ... 4 csomag

5 ... 9 csomag

10 ... 19 csomag

20 ... 49 csomag

50 ... 99 csomag

100 csomagtól

Lehetséges rendelési kiszerelés: 0646 9999

Speciális hőmérsékleti értékek

Hőmérséklet tartomány Minimum order quantity Szállítás

+37 °C
+40 °C
+43 °C
+46 °C
+49 °C
+54 °C

+60 °C
+88 °C
+93 °C
+99 °C
+104 °C
+116 °C

+127 °C
+132 °C
+138 °C
+143 °C
+149 °C
+154 °C

+166 °C
+171 °C
+177 °C
+182 °C
+199 °C
+204 °C

+249 °C
+280 °C

50 csomag
(= 2,500 testoterm mérőpont)

7 hét

testoterm mérőcsíkok egy tekercsen

1 tekercs @ 1,000 testoterm mérőpont

Minimális rendelési mennyiség: 6 tekercs (= 6,000 testoterm mérőcsík)
Szállítás 7 hét

Egyedi céges logó

10,000-től (hőmérsékleti értékenként) testoterm mérőpontok nyomtathatók a cég nevével vagy 
a cég logójával. 
 
Minimális rendelési mennyiség: 10 tekercs (= 10 000 testoterm mérőpont)

Itt akár az Ön logója/
cégneve is szerepelhet
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testoterm mérőcsík
testoterm indikátor
testoterm mérőpont

testoterm mini indikátor

testoterm  
mini indikátor
A testo mini indikátor öntapadó, hőálló fólia

hőérzékeny összetétellel, a hőmérséklet

ellenőrzésére és felügyeletére. Különösen

alkalmas kis felületeken végzett hőmérséklet

ellenőrzésre.

• 2 mp-en belül bekövetkezik a visszafordíthatatlan elszineződés
• Praktikus mérőcsík füzet 10 csíkkal
• Mini indikátor 5000 db./ív kiszerelésben (100 ív/50db), 
   szállítási határidő 6 hét

Általános műszaki adatok

Pontosság +43 °C ... +154 °C: ±1,5 °C, +160 °C felett: 
±1% a mért érték ±1 °C-a

Üzemi hőmérséklet méréstartománynak felel meg

Tárolás +65 °C-ig: max. 9 hónap;  
max.tárolási hőmérséklet +25 °C-on 2 évig,
Hűtőszekrényben tárolandó. 

Átmérő 15 mm

Elérhető méréstartományok

+60/+65/+71/+77/+82 °C Rend.sz. 0646 0072

+88/+93/+99/+104/+110 °C Rend.sz. 0646 0073

+116/+121/+127/+132/+138 °C Rend.sz. 0646 0074

+143/+149/+154/+160/+166 °C Rend.sz. 0646 0075

+171/+177/+182/+188/+193 °C Rend.sz. 0646 0076

+199/+204/+210/+216/+224 °C Rend.sz. 0646 0077

Kiszerelés

Csomagok

1 ... 4 csomag

5 ... 9 csomag

10 ... 19 csomag

20 ... 49 csomag

50 ... 99 csomag

100 csomagtól

Lehetséges rendelési kiszerelés: 0646 9999

Speciális hőmérsékleti értékek

Hőmérséklet tartományok Minimális rendelési mennyiség Szállítás

+40/+43/+46/+49/+54 °C 
+232/+241/+249/+254/+260 °C

100 csomag (= 1,000 testoterm mini indikátor) 7 hét

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu
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