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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. 

Sipariş bilgileri.

Mal kabul Sipariş no.

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

0560 8316

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

0560 1040

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

0563 2051

testo 826-T4, batırma tipi problu infrared 
termometre, 1-nokta lazer işaretleyici ve alarm 
fonksiyonu

0563 8282

Üretim Sipariş no.

testo 103, katlanabilir problu batırma tipi 
termometre, IP55 koruma sınıfı

0560 0103

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

0563 1051

testo 106, değiştirilebilir ölçüm uçlu gıda 
termometresi

0560 1063

testo 108, sıcaklık ölçüm cihazı T ve K tipi 0563 1080

testo 108-2 kitlenebilir problu sıcaklık ölçüm cihazı 0563 1082

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

0563 2051

testo 206-pH1, bakım gerektirmeyen jel elektrolitli 
pH-/sıcaklık ölçüm cihazı

0563 2061

testo 270, kızartma yağı test cihazı, referans yağ 0563 2750

Depolama Sipariş no.

testo 174 T, mini sıcaklık dataloggerı 0572 1560

testo 175 T1, sıcaklık dataloggerı 0572 1751

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

0572 2001

Çünkü sadece
güvenilir gıdalar
lezzetlidir. 

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



pH/sıcaklık ölçüm cihazı 
testo 206-pH1 
•  ph probe is maintenance-

free, leak-proof and insensitive to dirt
• Su geçirmez ve bulasik makinesinde   
  yıkanabilir koruyucu TopSafe ile (IP68 koruma  
   sınıfı)
• Kemer tutucu ve duvar braketi dahil

°C °F pH

Kızartma yağı test cihazı
testo 270
•  Güvenilir çalışma için 

ergonomik dizayn
• Koruyucu bir kutu olmadan su    
   püskürmelerine karşı korunmalı (IP65 koruma  
   sınıfı)
•  Trafik ışığı prensibine dayanan açık, görsel 

alarm

°C °F %TPM

pH/sıcaklık ölçüm cihazı 
testo 205
• Sıcaklık probu ile   
   kombine pH ölçüm uçu – kullanıcı tarafından  
   değiştirilebilir
•  ph probu bakım gerektirmez, sızdırmaz ve kir 

tutmaz
• Aydınlatmalı ekran

°C °F pH

İnfrared ve batırma tipi 
termometre testo 826-T4
•  6:1 optik ve 1-nokta lazer
•  Min./maks ile kolay limit değer izleme ve limit 

değerleri aşıldığında alarm
•  HACCP-uyumlu, EN 13485 sertifikalı ve 

TopSafe koruma kılıfı ile su geçirmez

°C °F

İnfrared termometre
testo 831
•  Son derece hassas ölçüm için 

30:1 optikli hassas 2 nokta lazer
•  Sesli ve görsel alarm
•  HACCP-uyumlu 

°C °F

İnfrared ve batırma tipi 
termometre testo 104-IR
• Sağlam katlanır metal menteşe
•  Hatasız ölçüm için 10:1 optikli hassas 2 

nokta lazer
•  HACCP-uyumlu ve EN 13485 sertifikalı

°C °F

Batırma tipi termometre
testo 106
• Limit değerler aşıldığında sesli 
ve görsel alarm 
•  Alarmlar bireysel ayarlanabilir
•  Sadece 2.2 mm çaplı ince ölçüm ucu: Delikler 

zorlukla görülür

°C °F

Batırma tipi termometre
testo 105
• Yarı katı ortam için değiştirilebilir  
   ölçüm ucu dahil (örn.et)
•  Dondurulmuş ürünler için ölçüm uçları ve 

opsiyonel olarak 200 mm uzunluğunda 
mevcuttur

•  HACCP-uyumlu ve EN 13485 sertifikalı

°C °F

Sıcaklık ölçüm cihazı 
testo 108-2
•  Su geçirmez cihaz ve prob (IP67 

koruma sınıfı)
• Yumuşak kılıf ve kilitlenebilir T tipi prob dahil
• HACCP-uyumlu ve EN 13485 sertifikalı

°C °F

Batırma tipi termometre
testo 103
•  HACCP-uyumlu ve EN 13485 

sertifikalı
•  Pratik katlanma mekanizması
•  Her cebe sığabilir

°C °F

Sıcaklık ölçüm cihazı 
testo 108
•  Takılabilir batırma probu ile su 

geçirmez sıcaklık ölçüm cihazı (IP67)
•  İsteğe bağlı olarak bağlanabilir diğer sıcaklık 

probları (T ve K tipi)
•  HACCP-uyumlu ve EN 13485

°C °F
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Sıcaklık dataloggerı 
testo 175 T1
•  Uzun süreli ölçümler için ideal (1 

milyon okuma saklar, 3-yıl batarya ömrü)
•  IP65 koruma sınıfı ile su geçirmez
•  HACCP-uyumlu ve EN 12830 sertifikalı
  

°C °F

Sıcaklık dataloggerı
testo 174 T
•  HACCP-uyumlu ve EN 12830 

sertifikalı
• IP65 koruma sınıfı ile su geçirmez
•  Üç yazılım versiyonuyla veri analizi - temel 

yazılım ücretsiz indirilebilir

°C °F

WiFi datalogger  
testo Saveris 2
•  Sıcaklık ve nemi ölçer, 

belgeler
• Kablosuz LAN ile ölçüm değeri aktarımı;   
   PC/tablet/akıllı telefon üzerinden veri
   değerlendirmesi
•  Kapsamlı alarm yönetimi
•  HACCP-uyumlu ve EN 12830 sertifikalı

°C °F %RH

 Bu sembolle işaretlenen ölçüm cihazları 
HACCP International sertifikalıdır.

Testo
Gıda ölçüm cihazları 

Ham maddeden bitmiş ürüne.
Her zaman hizmetinizde.


