
· Hold Özelliği

Ÿ Profesyonel gıda denet�mler�nde sıcaklık, pH değer� ve kızartma yağı kal�tes� �ç�n beş kullanışlı ölçüm 
c�hazı

Ÿ testo 926 ve paslanmaz çel�k sıcaklık probu �le hızlı sıcaklık ölçümler�
Ÿ Sete dah�l olan ölçüm c�hazlarının ayarlanması/kontrolü �ç�n aksesuarlar

testo 926 - Tek kanallı sıcaklık ölçüm c�hazı

S�par�ş no. 0560 9261

Ÿ Ops�yonel kablosuz problar �le tek kanallı 
ölçüm c�hazı

Ÿ TopSafe, dayanıklı koruma kılıfı, k�rden ve 
darbeden korur (ayrıca s�par�ş ed�lmel�d�r.)

TopSafe koruma kılıfı

S�par�ş 0220

Ÿ Su geç�rmez koruyucu kılıf
Ÿ Ölçüm c�hazını darbelere ve k�re 

karşı korur

Paslanmaz çel�k gıda probu (TC T t�p�) - 
PUR kablo �le

S�par�ş no. 0603 2192

Ÿ Sıvılar ve v�skoplast�k ortamlarda  
sıcaklık ölçümü �ç�n dayanıklı paslanmaz 
çel�k gıda probu

Ÿ Soğukta b�le sertleşmeyen esnek PUR 
kablosu

testo 270 - Kızartma yağı test 
c�hazı
S�par�ş no. 0563 2750

Ÿ Testo kapas�t�f yağ sensörü �le, 
sıcak yağda rahat ölçüm 
yapab�lme �mkanı (özel tasarımı 
sayes�nde kullanıcı sıcak yağdan 
korunur)

Ÿ IP 65: ek b�r koruyucu kılıf 
olmaksızın su sıçramalarına karşı 
koruyucu yapı

testo 104-IR - İnfrared ve batırma t�p� 
termometre

S�par�ş no. 0560 1040

Ÿ Katlama mekan�zması sayes�nde cebte 
taşınab�l�r

Ÿ Lazer �şaretleme ve batırma probuna 
sah�p �nfrared ölçüm c�hazı

testo 206-pH2 - Yarı katı maddeler 
�ç�n tek elle pH/sıcaklık ölçüm 
c�hazı

S�par�ş no. 0563 2062

Ÿ Yarı katı gıdalar �ç�n pH2 prob 
başlığı

Ÿ Ölçüm tamamlandığında b�lg� 
verme

pH 4.01 tampon çözelt�

S�par�ş no. 0554 2061

Ÿ Prat�k dozaj ş�şes�nde 4.01 pH değer� �le 
tampon çözelt�s�

Ÿ pH ölçüm c�hazlarının kal�brasyonu ve 
ayarlanması �ç�n

pH 7.00 tampon çözelt�

S�par�ş no. 0554 2063

Ÿ Prat�k dozaj ş�şes�nde 7.00 pH 
değer� �le tampon çözelt�s�

Ÿ pH ölçüm c�hazlarının kal�brasyonu 
ve ayarlanması �ç�n

testo 826-T2 - Lazer �şaretlemeye sah�p 
�nfrared termometre (6:1 opt�k)

S�par�ş no. 0563 8282

Ÿ İnfrared termometre, temassız ve 
hasarsız şek�lde sıcaklık ölçümü 
yapab�lmekted�r.

Ÿ 6:1 opt�k ve 1-nokta lazer �şaretleme

Büyük taşıma çantası

S�par�ş no. 0516 7303

Ÿ Sağlam plast�k çanta
Ÿ Ölçüm c�hazları, problar ve 

aksesuarlar �ç�n gen�ş alan sağlar
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