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Çünkü sadece
güvenilir gıdalar
lezzetlidir.

Testo ölçüm cihazlarıyla, et ve sosis ürünlerinin kalite
güvencesini titizlikle yerine getirisiniz.

www.testo.com.tr

Testo
Gıda ölçüm cihazları

Ham maddeden bitmiş ürüne.
Her zaman hizmetinizde.

Sipariş bilgileri.

Batırma tipi termometre Sipariş no.

testo 105, değiştirilebilir ölçüm uçlu batırma tipi
termometre, IP65 koruma sınıfı

0563 1051

pH/sıcaklık ölçüm cihazı Sipariş no.

testo 205, batırma tipi problu pH/°C ölçüm cihazı,
bakım gerektirmeyen jel elektrolit

0563 2051

Gıda için diğer ölçüm cihazları Sipariş no.

testo 831, infrared termometre, 2 nokta lazer 
ölçüm işaretleyici ve 30: 1 optik

0560 8316

testo 104-IR, katlanabilir problu su geçirmez
infrared ve batırma tipi termometre

0560 1040

testo Saveris 2-T1, Entegre NTC sıcaklık problu
WiFi datalogger sistemi

0572 2001



Donuk et ürünlerinde ölçüm için ekstra sağlam.

Batırma tipi termometre 
testo 105

Her zaman doğru değerler.

pH/sıcaklık ölçüm cihazı 
testo 205

Gıdalar
büyük özen hak ederler.

Testo gıda ölçüm cihazlarını kullanmanız için
üç sebep

Yüksek doğruluk: Testo’nun 
ölçüm cihazlarıyla limit değerlere 
uyduğunuzdan emin olabilirsiniz. 
Gerekirse, sizlere kalibrasyon 
(sertifika dahil) konusunda da 
destek olacağız.

HACCP-sertifikalı: Testo 
gıda ölçüm teknolojisi, 
HACCP International’ın sıkı 
gereksinimlerini karşılar. Gıda 
akışında daha fazla güvenlik için.  

Sağlam ve hijyenik: Gıda 
ölçüm cihazlarımız sağlam bir 
tasarıma sahiptir, elinize iyi 
yerleşir ve akan suyun altında 
kolayca temizlenebilir.

Testo: Gıda uzmanınız.

Testo, tüm soğuk zincir boyunca kapsamlı bir ürün yelpazesiyle 60 
yıldır faal durumdadır. Tüm önemli aşamalarda; termometrelerimiz, 
dataloggerlarımız veya pH ölçüm cihazlarımız, gıdaların güvenli ve 
normlara uyumlu üretim, lojistik ve depolanmasına katkıda bulunur. 
Çünkü ancak o zaman gerçekten iyi tada sahip olurlar.

Bu sembolle işaretlenen ölçüm cihazları

  HACCP International sertifikalıdır.

Batırma tipi termometre
testo 105
•  Et gibi yarı katı ortamlar için 

teslimat kapsamına dahil değiştirilebilir 
ölçüm ucu, opsiyonel olarak donuk ürünler 
için ölçüm ucu ve daha uzun versiyonu (200 
mm) 

•  EN 13485 sertifikalı HACCP-uyumlu

°C °F
pH/sıcaklık ölçüm cihazı 
testo 205
•  Sıcaklık prbuyla kombine 

pH ölçüm ucu – kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir.

•  Jel elektrolit sayesinde bakım 
gerektirmeyen pH ölçümü

°C °F pH


