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Temaslı sıcaklık ölçümleri için ipuçları; 
Öncelikle belirtmeliyiz ki en doğru ölçüm her zaman için ürün iç (çekirdek) 
sıcaklığı ölçümleridir. Örneğin batırma tipi problarla bu ölçümü rahatlıkla 
gerçekleştirebilirsiniz.

Donuk olmayan gıdalarda batırma prob ile sıcaklık ölçümü
Ölçülecek gıda ile probumuz arasında optimum ısı transferinin sağlanması için 
ölçülecek ürünün içine ölçüm probu çapının en az 5 katı (optimum seviyede 10 
katı) kadar daldırma yapmak gerekmektedir

Örneğin;
Termometremizin prob çapı = 4 mm
Daldırma derinliği = 4 mm x 5 = 20 mm şeklinde olmalıdır.

Daldırma/batırma probları, özellikle likit veya yarı katı / katı ürünlerin (et, balık, 
pasta hamuru vb) iç sıcaklık ölçümü için tasarlanmıştır. Bazı durumlarda ortam/
hava ölçümü için de kullanılabilirler.

Donuk gıdalarda özel tirbuşon uçlu prob ile sıcaklık ölçümü
Donuk gıda gibi zor ölçümlerde özel bir prob kullanmak gerekir. Bu prob tipinde 
kendinden burgulu bir yapı bulunmaktadır. Optimum ölçümde bu probun burgu 
kısmının tamamının ürünün içine daldırılmış olması gerekmektedir.

Portatif sıcaklık ölçüm yöntemleri:
Temaslı / temassız
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Ölçüm derinliği (Batırma)                               Daldırma batırma probları                               Donuk gıda probu

testo 105 - Sıcaklık ölçüm cihazı

      (Burgulu uç)

testo 108 - Sıcaklık ölçüm cihazı

https://www.testo.com/tr-TR/testo-105-tek-elle-kullanilabilen-termometre-dondurulmus-gida-ucu-ile/p/0563-1054
https://www.testo.com/tr-TR/testo-108/p/0563-1080


Temassız sıcaklık ölçümleri için ipuçları;
Temassız / Kızılötesi (infrared) sıcaklık ölçüm cihazları sıcaklığı tahribatsız 
yöntemle ölçerler; ancak sistemin yapısı gereği yalnızca yüzey sıcaklığı 
ölçülür, iç sıcaklık ölçülmez. Buz kristalleri, parlak veya yansımalı yüzeyler 
ölçülürken büyük ölçüm hataları oluşabilir.

Kısaca en yakın mesafeden ölçüm en doğru ölçümdür. Dikkat etmemiz 
gereken şey sadece ölçülecek ürünü ölçmemiz; dışındaki nesneleri de ölçüm 
alanına almamızdır. Ölçülecek üründen uzaklaştıkça sensörümüzün ölçüm 
alanı (çapı) da genişler.

İki nokta lazer işaretlemeli termometreler bu alanda size çok yardımcı olur. 
Bu sayede iki lazer işaretinin de ölçülecek ürünün üzerinde olduğundan emin 
olabilirsiniz.

Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde

“Soğuk/donuk gıdalarda batırma tip sıcaklık probuyla ölçüm alırken nelere dikkat etmeliyim?”

konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain

www.testo.com.tr

İdeal İyi Hatalı

Soğuk/donuk oda içindeki ürünler üzerinde infrared sıcaklık ölçümleri alınırken cihaz gövdesinin çok yüksek 
sıcaklık farklarına maruz kalmaması için ortam sıcaklığına yaklaşması için beklenebilir. Amacımız ölçüm hat-
alarını azaltmak. Özellikle ambalajlı ürünleri temassız ölçümü sırasında ürünün ambalaja değdiği noktalardan 
ölçüm almak gerekir.

Temiz yüzeylerden ölçüm almaya özen göstermeliyiz. Tozlu, kirli, karlanma yapmış yüzeylerde ölçüm almak 
hatalı ölçüm sonuçlarına sebep olabilir.
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testo 104IR - İnfrared termometre

testo 831 - İnfrared termometre

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain
https://www.testo.com/tr-TR/testo-831/p/0560-8316
https://www.testo.com/tr-TR/testo-104-ir/p/0560-1040

