
Uiterst nauwkeurige 
temperatuurmeting  
in de farmacie.

Met de multifunctionele meetinstrumenten testo 400 en testo 440.
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In een laboratorium speelt het meten van de temperatuur 

een grote rol: de GMP-regelgeving heeft immers niet alleen 

betrekking op de kwaliteit van het eindproduct, maar zegt 

ook dat het productieproces zelf volgens vaste criteria 

moet verlopen. Wat de temperatuurmeting betreft betekent 

dat: voor elke afzonderlijke stap in een proces moet de 

temperatuur die daarvoor in testreeksen werd bepaald, 

worden nageleefd.

Bovendien legt de ISO 9001 minimale eisen aan een 

kwaliteitsmanagementsysteem vast. Met deze officiële 

eisen moeten organisaties net zo rekenning houden als met 

de hoge verwachtingen van de klant aan farmaceutische 

producten en diensten. Om processen te bewaken en 

de kwaliteit te waarborgen zijn er in principieel twee 

mogelijkheden:

 

multifunctionele meetinstrumenten met verschillende 

voelers zijn ideaal om temperaturen van chemische 

processen te controleren en temperaturen voor chemische 

reacties in te stellen. Daarnaast kan met behulp van uiterst 

nauwkeurige, mobiele temperatuur-meetinstrumenten 

stationaire apparatuur gecontroleerd en gekalibreerd 

worden. 

Dataloggers dienen voor een betrouwbare controle 

van procesparameters gedurende een langere 

periode. De gegevens kunnen gemakkelijk via een 

software geanalyseerd en gedocumenteerd worden. 

Geautomatiseerde dataloggersystemen slaan de gegevens 

op in een cloud en waarschuwen u zelfs bij overschrijden 

van grenswaarden.

Wat uw specifieke eisen ook zijn – bij Testo vindt u uiterst 

nauwkeurige meettechniek die voldoet aan uw eisen voor 

gebruik in laboratoria.

Temperatuurbewaking in laboratoria:  
de eisen.

Kritische processen bewaken. Stationaire meettechniek kalibreren. Normen naleven. 
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Uw specialisten voor  
uiterst nauwkeurige temperatuurmeting.

De compacte 
testo 440

U hebt een compact meetinstrument met een 

eenvoudige toetsenbediening nodig? Dan 

is de testo 440 met overzichtelijk display, 

meetgegevensgeheugen in het instrument en 

csv. export naar uw pc de ideale keuze.

Het flexibele 
sondeportfolio 

De passende sonde voor elke eis vindt u in 

ons uitgebreide sondeportfolio. Bij bijzondere 

toepassingen helpt de afdeling Speciale 

Sondes van Testo u verder. En het beste is: 

dankzij het intelligente kalibratieconcept valt de 

meetonzekerheid van het meetinstrument bij de 

digitale sondes weg. 

Nieuw: de universele 
testo 400

U stelt maximale eisen aan uw meettechniek 

in laboratoria? Voer uw complexe meettaken 

dan smarter, sneller en beter uit met de 

testo 400: met uiterst simpele Smart-Touch-

bediening, volledig gegevensmanagement, 

justeermogelijkheid en grafisch verloop.

Controlemetingen van kritische farmaceutische processen vereisen maximale nauwkeurigheid en een belastbaar equipment. 

De multifunctionele meetinstrumenten testo 400 en testo 440 zijn de Testo-specialisten voor uiterst nauwkeurige 

temperatuurmeting. Maar dat is nog niet alles: omdat je ze met veel verschillende sondes kunt combineren zijn ze 

universeel inzetbaar voor het bewaken van belangrijke procesparameters. De uiterst nauwkeurige Pt100-voeler is ideaal 

voor het kalibreren van stationaire meetapparatuur. Daarnaast voeren ze een nauwkeurige vochtigheidsmeting even intuïtief 

en betrouwbaar uit als een stromingsmeting volgens de normen bij laboratorium-afzuigkappen.
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Instrumenten en features  
onderling vergeleken.

testo 440 testo 400

Algemeen

Grafisch kleurendisplay  HD-display

Bediening Toetsen SmartTouch

Camera –   Camera achterkant: 8,0 MP 
       Frontcamera: 5,0 MP

Magneten op de achterkant

Geïntegreerde verschildruksensor –  
 
Uiterst nauwkeurig en uit elke positie bedienbaar

Geïntegreerde absolute-druksensor –  

Compatibel met het nieuwe Testo 
sondeportfolio    

Met kabel 1x 
Met Bluetooth® 1x    

 Met kabel 2x 
Met Bluetooth® 4x

Aansluiting voor thermokoppel type K   1x   2x

Intelligent kalibratieconcept  
voor digitale sondes  

Nul-fouten-indicatie:  
justeerfunctie op wel 6 meetpunten

–

Support bij de bediening

Grafisch verloop –

Meetmenu verschildruk –

Meetmenu verschiltemperatuur –

Meetgegevensmanagement

Intern geheugen (aantal meetwaarden)  (225.000)  (1.000.000)

Klanten- en meetpuntenbeheer –

PC-software voor analyse, archivering en 
documentatie van de meetgegevens –

Gepersonaliseerde meetrapporten  
(incl. eigen logo) –

Geïntegreerde camera voor de documentatie 
op locatie –

Op locatie printen

Exportformaten CSV via USB-interface
csv, pdf, json via pc software of direct uit meetinstrument 

(email of bluetooth)

Technische gegevens

Voeding 3x AAA li-ion /li-poly-accu

Afmetingen 154 x 65 x 32 mm 210 x 95 x 39 mm

Gewicht 250 g 500 g
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SmartTouch

Smart Touch (met handschoen)

Met één druk met de vinger alles 

onder controle

Met de Smart-Touch-technologie 

kunt u de testo 400 net zo intuïtief 

bedienen als uw smartphone – zelfs 

met laboratoriumhandschoenen. 

Het grote 5" HD-display laat u alle 

meetgegevens in één oogopslag 

zien.

Zonder enige twijfel is ook de testo 440 uitermate geschikt voor uw meetwerk in laboratoria. Mocht u echter nog 

eenvoudiger, sneller en comfortabeler willen werken, overtuig u dan van de nieuwe generatie klimaat-meettechniek. 

Temperatuurmeting maximaal verbeterd.

Het multifunctionele meetinstrument testo 400 voldoet aan maximale eisen –  
en scoort met een smarte bediening.
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Overzichtelijke grafische 

weergave

De grafische verloopweergave 

op het display visualiseert uw 

processen, bijv. de ontwikkeling van 

druk of vochtigheid in vergelijking 

met de temperatuur. Voor het 

meetgegevensmanagement en een 

gedetailleerde analyse op de pc 

wordt de analyse-software testo 

DataControl meegeleverd.

Snelle documentatie met camera

Als bijzondere feature is de 

testo 400 uitgerust met een 

camera. Zo kan men per klik de 

proefopstelling vastleggen en de foto 

in een pdf-rapport integreren. Veel 

gemakkelijker kan documentatie niet 

zijn. 

Handige meetmenu's

Via een touch-display kunt u de 

meetmenu's voor alle meettaken 

kiezen. Bijzonder handig:  

de testo 400 berekent de 

verschiltemperatuur automatisch (ook 

als langetermijnmeting) en maakt de 

analyse van afwijkingen eenvoudiger; 

daarbij voldoet de verschildruksensor 

aan de nauwkeurigheidseisen volgens 

ISO 14644. Bovendien beschikt het 

meetinstrument over een justeerfunctie 

op tot wel zes meetpunten.

Zo helpt de testo 400 u bij uw dagelijks werk:
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Voor elke taak de passende sonde.

De nieuwe universele klimaatmeter testo 400 en zijn brede keuze aan precisievoelers werden ontwikkeld met maar één doel 

voor ogen: dat u alle meettaken in laboratoria en cleanrooms eenvoudiger en comfortabeler dan ooit kunt uitvoeren.

Talloze aansluitingen 

Bij lastigere metingen blijkt de testo 400 een uiterst 

efficiënt multitalent. Tot wel acht sondes kunnen parallel 

worden ingezet: twee Pt100-voeler, 2 TE-voelers en vier 

bluetooth-sondes. 
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Nul-fouten-justering

Alle digitale voelers kunnen met de testo 400 op wel 

zes meetpunten gekalibreerd worden. De gegevens 

worden op de voeler opgeslagen – een eventuele drift 

in de meetnauwkeurigheid wordt gecompenseerd. 

De uiterst nauwkeurige Pt100-voeler met een 

systeemnauwkeurigheid tot ±0,05 °C is ideaal als 

werkstandaard.

Flexibele langetermijnmetingen van 

procesparameters

Met de testo 400 kunnen IAQ-dataloggers geconfigureerd 

en uitgelezen worden. Op die manier kunt u 

procesparameters zoals vochtigheid en temperatuur 

gedurende een periode tot 21 dagen bijhouden. In de 

tussentijd kunt u uw testo 400 gewoon verder gebruiken. 

Van de kalibratie van stationaire meettechniek tot aan langetermijnmetingen van de procesrelevante klimaatparameters in 

de omgevingslucht: de testo 400 staat u ook bij maximale eisen altijd ter zijde.
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Ook een uiterst nauwkeurige voeler kan niet veel uitrichten als hij niet bij de toepassing past. In de chemische, cosmetische 

en farmaceutische industrie komen net als in laboratoria en cleanrooms allerlei verschillende temperatuur-meettaken om 

de hoek kijken. Alleen al de stoffen waarin gemeten moet worden variëren sterk: van agressieve vloeistoffen tot vluchtige 

gassen. Een andere uitdaging zijn grote temperatuurschommelingen.

Al naargelang de meettaak zijn er dus verschillende sensortypes nodig. De criteria voor de keuze van de sensor zijn 

meetbereik, bouwvorm, bestendigheid, reactietijd en nauwkeurigheid. Bij het sondeportfolio van Testo kunt u 

kiezen uit drie verschillende sensorklassen:

Pt100: de uiterst nauwkeurige sondes

Pt100-voelers zijn uitgerust met platina-weerstandsensoren 

en behoren daarom tot de meest precieze sensoren. Ze 

gaan lang mee en zijn bestand tegen veroudering. De 

reactietijd is echter vanwege hun constructie duidelijk 

langer dan bij thermokoppels. 

Thermokoppel type K: de snelle sondes

Thermokoppels van het type K behoren tot de meest 

voorkomende sensortypes. Ze beschikken over het grootste 

meetbereik (max. -40 °C … +1200 °C) en gooien hoge ogen 

met een snelle reactietijd van slechts 3 seconden.

NTC: de gespecialiseerde sondes

Sensoren met NTC-techniek (Negative Temperature 

Coefficient) worden ook wel thermistorsensor of thermistor 

genoemd. Dit moderne en nauwkeurige sensortype is de 

eerste keuze voor bijzondere uitdagingen. In tegenstelling 

tot thermokoppelsenoren hebben ze geen aanpassingstijd 

aan de omgevingstemperatuur nodig en zijn dus ideaal voor 

gebruik in koel- en vriesruimtes.

De Testo Sonde-Gids.

Vind de temperatuurvoeler die optimaal bij uw taak past.
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XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

Pt100-laboratoriumvoeler  
met glazen ommanteling
•  Tot ±0,3 °C systeemnauwkeurigheid 
•  Voor veilige metingen in corrosieve 

stoffen 
•  Meetbereik van -50 … +400 °C

Bestelnr. 0618 7072

Dompel-/steekvoeler
•  Tot ±0,15 °C 

systeemnauwkeurigheid 
•  Voor metingen in vloeibare en 

deegachtige stoffen
•  Meetbereik van -100 … +400 °C

Bestelnr. 0618 0073

Uiterst nauwkeurige  
dompel-/steekvoeler 
•  Tot ±0,05 °C systeemnaukeurigheid: 

ideaal te gebruiken als 
werkstandaard

•  Voor metingen in vloeibare en 
deegachtige stoffen 

•  Meetbereik van -80 … +300 °C

Bestelnr. 0618 0275

Robuuste, snel reagerende 
luchtvoeler 
•  Tot ±0,15 °C 

systeemnauwkeurigheid 
•  Voor nauwkeurige metingen van de 

luchttemperatuur 
•  Meetbereik van -100 … +400 °C

Bestelnr. 0618 0072

Flexibele temperatuurvoeler 
•  Tot ±0,3 °C systeemnauwkeurigheid 
•  Met flexibele voelerbuis voor 

metingen op lastig toegankelijke 
plekken en in vloeistoffen

•  Meetbereik van -100 … +260 °C

Bestelnr. 0618 0071

Snel reagerende 
oppervlaktevoeler 
•  Meetbereik kortstondig tot +500 °C
•  Ook geschikt voor niet-vlakke 

oppervlakken
•  Slechts 3 seconden reactietijd 

dankzij thermokoppelband

Temperatuurvoeler met magneet 
•  Meetbereik van -50 °C … +400 °C
•  Ideaal voor het meten van de 

oppervlaktetemperatuur op metalen 
vlakken

•  Met 1,6 meter lange kabel

Bestelnr. 0602 0393

Bestelnr. 0602 4892

Digitale voelers met Pt100-
temperatuursensor Voeler met NTC-sensor

Voeler met thermokoppel type 
K

Robuuste luchtvoeler
•  Meetbereik van -50 … +125 °C
•  Nauwkeurigheid tot ±0,2 °C
•  Korte reactietijd dankzij vrij liggende 

sensor

Bestelnr. 0615 1712

Kijk voor meer voelers met NTC-sensor op www.testo.com

Kijk voor meer voelers met thermokoppel type K op www.testo.com
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Meer voelers voor gebruik in uw laboratorium

Sondes voor temperatuur en vochtigheid

Bestelnr. EUR

Uiterst nauwkeurige 
vochtigheids-temperatuur-
sonde
met kabel

•  Meet de relatieve luchtvochtigheid en luchttemperatuur in 
ruimtes

•  Nauwkeurigheid van ±(0,6 %RV + 0,7 % v. mw.) 
•  Geschikt ter kalibratie van klimaatkasten  

conform DakkS-richtlijn 5-7

0636 9772 xxx,xx

Robuuste vochtigheids-
temperatuur-sonde
met kabel

•   Voor metingen in industriële afvoerlucht, in stortgoed en in 
klimaatkasten

•  Berekening van natteboltemperatuur, dauwpunt en absolute 
vochtigheid

•  Is bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden tot 
+180 °C

0636 9775 xxx,xx

Sondes om de stroming bij afzuigkappen in laboratoria te meten

Bestelnr. EUR

Lab-afzuiging-sonde
met kabel

•  Meet stromingssnelheid, debiet en luchttemperatuur
•  Automatische compensatie van de absolute druk
•  Meten volgens de norm in navolging van DIN EN 14175-3/-4

0635 1052 xxx,xx

Uiterst nauwkeurige 
vleugelrad-sonde
(Ø 100 mm) –  
incl. temperatuursensor, met 
kabel

•  Helder gestructureerd meetmenu voor debiet en voor 
het parallel bepalen van stromingssnelheid, debiet en 
luchttemperatuur

•  Ideaal voor laminar-flow-metingen: detecteert minimale 
stromingen al vanaf 0,1 m/s

•  Meetbereik tot +70 °C

0635 9372 xxx,xx

Dataloggers

Bestelnr. EUR

IAQ datalogger voor 
duurmetingen

•  Te configureren via het multifunctionele meetinstrument 
testo 400

•  Voor langetermijnbewaking van procesrelevante 
omgevingslucht-parameters

•  Er kunnen tot wel zes sondes met kabel worden aangesloten

0577 0400 xxx,xx

Er bestaat geen passende voeler voor wat u wilt doen?
De Testo afdeling Speciale Sondes bouwt uw aangepaste temperatuurvoeler incl. kwalificatie voor 15 jaar foutloze werking op het gebied 
waarvoor hij is gemaakt. 

Voor meer producten kunt u terecht bij uw Testo speciaalzaak of op www.testo.com

Meer voelers en dataloggers  
voor laboratorium en cleanroom.


