
Veiligheid van levens-
middelen is meetbaar.

Grenswaarden controleren, kwaliteit garanderen,  
HACCP naleven – met meetinstrumenten van Testo.
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Dat biedt meettechniek van Testo u:

• Bewaking van de temperatuur van de 

productieketen zonder hiaten

• Precieze, zuivere en snelle meting 

en documentatie van alle meetresultaten

• Behoud van uw goede reputatie

• Certificatie van alle meetinstrumenten volgens 

EN 13485 en van alle dataloggers volgens EN 12830

• HACCP internationaal gecertificeerd

Van de ruwe waar tot en met het afgewerkte product: 

Onze meetoplossingen zijn doorheen de hele 

procesketen voor u aan het werk.

Productie Transport Opslag
Supermarkt & 

Handel
Bakkerijen & 

Slagerijen
Restaurants & 
Gastronomie

Met een veelzijdige selectie van producten voor de controle van de veiligheid van 

levensmiddelen helpt Testo u erbij om moeiteloos te voldoen aan HACCP eisen 

– en biedt u de zekerheid om levensmiddelen veilig op te slaan en te verwerken. 

Onze meettechniek omvat dataloggers, thermometers, frituurolietesters, pH-

meetinstrumenten en veel meer. Van de akker tot op het bord, voor steekproeven of 

bewakingen op lange termijn: Testo heeft het juiste meetinstrument voor elke schakel 

van de productieketen.

Kostbare waar verdient de grootste 
zorgvuldigheid – “From Farm To Fork”!

Meetoplossingen voor de levensmiddelenbranche

De analyse van risicomanagement vormt 

gedurende de hele productieketen de grootste 

uitdaging om de kwaliteit van levensmiddelen te 

garanderen – “From Farm to Fork”!
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Productie

•  Voor specifieke toepassingen geoptimaliseerde meettechniek 
voor elk toepassingsgebied

• Mobiele en stationaire meetoplossingen
•  Kalibratie van alle meetinstrumenten in onze eigen laboratoria 

en bij u ter plaatse
• Omvangrijk aanbod van voelers voor alle toepassingen

Supermarkt en handel

•  Precieze kwaliteitsbewaking van de producten van de levering 
tot aan de verkoop

•  Betrouwbare vermijding van risico’s voor de gezondheid van 
consumenten

Bakkerijen en slagerijen

•  Zekere naleving van de kwaliteitsnormen bij vers en snel 
bedervend vlees en worst

• Automatische temperatuurbewaking op alle koelplaatsen
•  Uitlezen en documenteren van de meetgegevens zonder 

omslachtig handmatig werk

Transport

•  Ononderbroken bewaking van de koelketen en documentatie 
van de meetgegevens

•  HACCP risico “Afwijking van de temperatuurgrenswaarde” 
zeker onder controle

•  Individuele, klantspecifieke oplossingen met de 
datamonitoring systemen testo Saveris en testo Saveris 2

Opslag

•  Continue registratie van temperatuur- en vochtigheidswaarden 
op een of meerdere meetpunten

•  Meetoplossingen voor zeer nauwkeurige metingen onder 
extreme voorwaarden

•  Individuele, klantspecifieke oplossingen met de 
datamonitoring systemen testo Saveris en testo Saveris 2

Restaurants en gastronomie

• Snelle en betrouwbare meettechniek
•  Hygiënische zuiverheid dankzij waterdichte behuizing of de 

beschermende TopSafe
• Kalibraties volgens de hoogste normen
• Omvangrijk aanbod van voelers voor alle toepassingen
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Productoverzicht

Meetinstrument voor pH/
temperatuur testo 205
•  Gecombineerde pH-

meetpunt met temperatuurvoeler – door 
gebruiker verwisselbaar

•  Onderhoudsvrije pH-meting dankzij gel 
elektrolyt

Meetinstrument voor 
pH/temperatuur
testo 206-pH1 
• Onderhoudsvrije gel elektrolyt
•  Robuuste, waterdichte en 

vaatwasserbestendige beschermhuls 
(TopSafe, beschermklasse IP 68)

Meetinstrument voor 
pH/temperatuur 
testo 206-pH2 
• Onderhoudsvrije gel elektrolyt
•  Robuuste, waterdichte en 

vaatwasserbestendige beschermhuls 
inbegrepen

Meetinstrument voor 
pH/temperatuur
testo 206-pH3 
• Externe pH-sonde aansluitbaar 
•  Robuust en waterdicht dankzij TopSafe 

(IP 68)

Insteekthermometer
testo 103
•  Optimaal voor levensmiddelen: 

HACCP-conform, gecertificeerd volgens 
EN 13485

•  Praktisch klapmechanisme – snel gemeten, 
snel weer opgeborgen, past in elke hemd- of 
broekzak

Insteekthermometer
testo 104
•  Optimaal voor levensmiddelen: 

HACCP-conform, gecertificeerd volgens EN 
13485

•  Praktisch klapmechanisme met robuuste 
metalen klapscharnier, handig, meteen 
inzetbaar

Thermometer voor 
levensmiddelen testo 106
•  Optisch en akoestisch alarm bij 

overschrijding van grenswaarden 
(grenswaarden individueel instelbaar)

•  Fijne meetpunten met een diameter van 
2,2 mm: Insteekgaten nauwelijks zichtbaar

Insteekthermometer
testo 105
•  Verwisselbare meetpunt voor 

halfvaste mediums, zoals bijv. 
vlees, meegeleverd, meetpunt voor 
diepvriesproducten en in lange vorm 
(200 mm) optioneel verkrijgbaar 

•  EN 13485-gecertificeerd en HACCP-conform

Kwaliteit is meetbaar.
Werp een blik op de Testo wereld voor de levensmiddelenbranche.

Best.-nr. 0563 2063 EUR 94,-Best.-nr. 0563 2062 EUR 194,-

Best.-nr. 0563 2061 EUR 116,-Best.-nr. 0563 2051 EUR 215,-

Best.-nr. 0563 0104 EUR 78,-Best.-nr. 0560 0103 EUR 45,-

Best.-nr. 0560 1063 EUR 44,-Best.-nr. 0563 1051 EUR 88,-



5

°C °F

°C °F

°C °F

°C °F °C °F

°C °F °C °F

°C °F °C °F

°C °FTemperatuurmeetinstrument 
testo 926
•  Aansluiting voor een insteekbare 

temperatuurvoeler, extra verbinding 
met een draadloze voeler mogelijk

•  Gecertificeerd volgens HACCP en EN 13485 
– optimaal geschikt voor levensmiddelen

Temperatuurmeetinstrument 
(3-kanaals) testo 735-2
•  Maximaal drie voelers aansluitbaar, drie 

andere temperatuurvoelers kunnen draadloos 
met het instrument worden verbonden

•  Met ultraprecieze voeler (optioneel) een 
systeemnauwkeurigheid tot wel 0,05 °C 
bereiken

Insteekbare infrarood 
thermometer testo 826-T4
•  Infrarood thermometer met 

6:1-optiek en 1-punts markering van de 
meetvlek via laser

•  Eenvoudige controle van grenswaarden 
dankzij Min-/Max-functie, directe alarmering 
bij overschrijding van grenswaarden

Infrarood thermometer
testo 805
•  Scan modus voor de 

continue meting
•  Meetinstrument in zakformaat: compacte 

grootte voor eenvoudige hantering

USB-datalogger
testo 184 T3
•  Onbegrensde inzetduur
•  Alles in één logger: PDF-meetgegevens, 

confi guratiebestand, keuringsattest 3.1 
volgens DIN ISO 10204, bedieningshandleiding

•  Traceerbare ISO 17025-/DAkkS-
kalibratiecertificaten op aanvraag verkrijgbaar

Infrarood thermometer
testo 826-T2
•  6:1-optiek en 1-punts markering 

van de meetvlek via laser
•  Bewaking van de grenswaarden door Min-/

Max-functie, optisch en akoestisch alarm bij 
overschrijding van grenswaarden

Temperatuurmeetinstrument 
(3-kanaals) testo 735-1
•  Met optionele voelers, die kerntemperatuur, 

oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur 
meten

•  Maximaal drie voelers aansluitbaar, drie andere 
temperatuurvoelers kunnen draadloos met het 
temperatuurmeetinstrument worden verbonden

Infrarood en insteek-
thermometer testo 104-IR
•  Infrarood meetinstrument met 

markering van de meetvlek via laser en 
insteekvoeler

• HACCP- en EN 13485-conform

Temperatuurmeetinstrument
testo 108
•  Temperatuurmeetinstrument 

is met aangesloten insteekvoeler waterdicht 
(IP 67)

•  HACCP-conform, EN 13485-gecertificeerd

Temperatuurmeetinstrument
testo 108-2
•  Softcase en voeler 

type T inbegrepen
•  HACCP-conform en EN 13485-gecertificeerd

Best.-nr. 0560 1040 EUR 109,-Best.-nr. 0563 7352 EUR 450,-

Best.-nr. 0560 7351 EUR 336,-Best.-nr. 0560 9261 EUR 86,-

Best.-nr. 0563 1082 EUR 129,-        Best.-nr. 0563 1080 EUR 89,-

Best.-nr. 0563 8282 EUR 89,-Best.-nr. 0563 8284 EUR 139,-

Best.-nr. 0572 1843 EUR 99,-Best.-nr. 0560 8051 EUR 39,-
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Productoverzicht

Systeem voor de bewa-
king van meetgegevens / 
draadloze dataloggers
testo Saveris/testo Saveris 2
 •  Flexibele systeemopbouw met draadloze en/

of ethernet voelers in talloze voelervarianten
• Uitgebreid alarmmanagement

Datalogger 
testo 175 T1
•  Optimaal voor langdurige metingen: 

geheugen voor meetgegevens voor 1 miljoen 
meetwaarden, levensduur van de batterij tot 
wel 3 jaar

•  HACCP-conform, EN 12830-gecertificeerd, 
beschermklasse IP65

  

Datalogger voor temperatuur 
testo 176 T1
•  Optimaal voor langdurige 

metingen (2 miljoen meetwaarden, 
8 jaar levensduur van de batterij)

•  Ultraprecieze Pt100 sensor
•  EN 12830-gecertificeerd, HACCP-conform

Datalogger voor 
temperatuur 
testo 176 H1 en H2
•  Continue meting van rel. vochtigheid, 

temperatuur, dauwpunt
•  Registreert 2 vochtigheids- en 

temperatuurwaarden gelijktijdig
•  Ideaal voor langdurige metingen

Datalogger voor temperatuur 
testo 176 T2
•  Optimaal voor langdurige 

metingen (2 miljoen meetwaarden, 
8 jaar levensduur van de batterij)

•  Pt100 sensor, 2 voelers aansluitbaar
•  EN 12830-gecertificeerd, HACCP-conform, 

vervult IP65

Frituurolietester
testo 270
•  IP65: beschermd tegen 

straalwater zonder beschermhuls
•  Eenduidige, optische alarmindicatie door niet 

naast te kijken alarm backlight in kleuren van 
verkeerslichten

Infrarood meetinstrument 
voor temperatuur testo 831
•  Uiterst hoge snelheid: twee metingen per 

seconde – zo scant u complete paletten 
gewoon door er voorbij te lopen

•  Met 2-punts markering van de meetvlek via 
laser, 30:1-optiek, inclusief riemhouder en 
batterijen

Waterdichte 
mini insteekthermometer
•  Veelzijdig inzetbaar van de 

keuken tot in het laboratorium, in industrie 
en tuinderij

• Inclusief beschermbuis met bevestigingsclip

Mini datalogger 
testo 174 T
•  Waterdicht volgens IP65, 

HACCP-conform en gecertificeerd volgens 
EN 12830

•  Evaluatie van gegevens: keuze uit drie 
mogelijke software varianten, basic software 
kosteloos verkrijgbaar als download

Datalogger 
testo 175 T2
•  Ideaal voor langdurige metingen: 

Er kunnen 1 miljoen meetwaarden worden 
opgeslagen, levensduur van de batterij tot 
wel 3 jaar

•  HACCP-conform, EN 12830-gecertificeerd, 
beschermklasse IP65

Best.-nr. 0572 1752 EUR 149,-Best.-nr. 0572 1751 EUR 119,-

Best.-nr. 0563 2750 EUR 410,-

Best.-nr. 0560 8316 EUR 119,-

Best.-nr. 0560 1113 EUR 28,-

  vanaf EUR 120,-

Best.-nr. 0572 1761 EUR 299,-Best.-nr. 0572 1560 EUR 49,-

Best.-nr. 0572 1765 / 0572 1766 vanaf EUR 411,-Best.-nr. 0572 1762 EUR 302,-
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This overview was created with the kind support of the 
German Federal Association of Food Inspectors and the 
European Working-Community for Food-Inspection and 
Consumer Protection

Testo AG 
Testo-Strasse 1, D-79853 Lenzkirch
Tel.: +49 7653 681-700, Fax: +49 7653 681-701
E-Mail: info@testo.de, www.testo.com www.testo.com/haccp

Critical Temperature Limit Values for Foods.

Serving food
 Cold dishes

Storage until service ≤ +7 °C

Delicatessen, crudités,    

cold cuts ≤ +7 °C

Unpreserved salads, dressings    

(milk, eggs), desserts  ≤ +7 °C

Ice cream  ≤ -12 °C

 Warm dishes

Heat through (core temperature) ≥ +70 °C

Shortly before service ≥ +65 °C

Disinfection equipment

Water ≥ +82 °C

Retention samples

Keep min. 1 week at ≤ -18 °C

Incoming 
Goods

Fresh meat (hoofed animals, large game) ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Fresh poultry, rabbit, hare, small game ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Offal ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Ground meat (from EU businesses) ≤ +2 °C  

· from EU businesses  ≤ +2 °C 

· prepared and sold on site  ≤ +7 °C 

  (loose or packed on premises)

Meat products (from EU businesses) ≤ +4 °C 

· from EU businesses  ≤ +4 °C 

· prepared and sold on site  ≤ +7 °C 

  (loose or packed on premises)

Cooked meat products, delicatessen ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Fresh fish (storage on crushed ice)  0 to +2 °C 0 to +2 °C

Smoked fish ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Meat, fish frozen ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Meat, fish deep-frozen ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Fats, dripping ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Deep-frozen products ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Ice cream ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Dairy products ≤ +10 °C ≤ +6 °C

Baked goods with 

incompletely baked filling ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Eggs (from the 18th day after laying) +5 to +8 °C +5 to +8 °C

Storage

Because 
only  
safe food  
really tastes 
good.
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Pocket Guide
Food safety

Theory – Practical Application – Tips & Tricks

Waardevolle levensmiddelen verdienen 
de grootste zorgvuldigheid.

Drie redenen voor meettechniek voor levensmiddelen van Testo.

Wereldwij de aanwezigheid

Waar HACCP-richtlijnen een rol spelen, staat Testo u met 

vakkundige competentie ter zijde: over de hele wereld. 

Wij vinden het belangrijk om overal dicht bij de klant te 

staan, en om hem ter plaatse te ondersteunen. Dat lukt 

Hoogprecies: 

met meetinstrumenten voor 

levensmiddelen van Testo heeft u de 

zekerheid, dat grenswaarden worden 

aangehouden.

HACCP-gecertifi ceerde kwaliteit: 

voor nog meer zekerheid in de food 

flow.

Hygiënisch en deugdelij k voor de 

keuken: alle thermometers, voelers 

en loggers voor levensmiddelen 

kunnen onder stromend water worden 

afgewassen en vervullen zo IP65.

Meer weten, 
meer zekerheid.

Om HACCP correct in de praktijk te brengen 

heeft u naast de juiste meetinstrumenten ook 

de nodige kennis van details nodig. Wij hebben 

de belangrijkste informatie voor u beknopt 

samengevat.

Nu gratis downloaden op:

www.testo.xx/haccp 

of gewoon bestellen bij uw gespecialiseerde 

handel.

Pocket Guide Veiligheid 
van levensmiddelen

Poster temperatuurgrens-
waarden

ons met wereldwijd 32 dochtermaatschappijen en meer 

dan 80 handelspartners. Testo is over de hele wereld 

vertegenwoordigd met meer dan 2500 medewerkers.
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Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere

Randstad21 53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000

E-mail info@testo.nl


