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Pocket Guide
Food safety

Theory – Practical Application – Tips & Tricks

Fødevaresikkerhed 
kan måles.
Kontrollér grænseværdier og kvalitetssikring,  
overhold HACCP retningslinjer – med 
måleinstrumenter fra Testo.

Værdifulde fødevarer fortjener den 
bedste behandling.

Præcis: Med Testo 
fødevareinstrumenter, er du 
sikker på, at få dokumenteret, at 
grænseværdierne overholdes.

HACCP-certificeret kvalitet: 
For endnu højere sikkerhed i 
fødevarehåndteringen.

Hygiejne og køkkensikkerhed: 
Alle fødevaretermometre, følere 
og loggere kan rengøres under 
vand i hht. IP65.

Tre gode grunde til, at bruge fødevaretermometre 
fra Testo.

Mere viden, højere sikkerhed.

For at kunne implementere HACCP 
korrekt, har du behov for en stor 
mængde detaljeret viden foruden 
de rigtige måleinstrumenter. Vi har 
samlet de vigtigste informationer. 
Download gratis på 

www.buhl-bonsoe.dk

Fødevare lommeguide 

Plakat med grænseværdier for 
fødevarer

Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11A
2765 Smørum
Tel. 45 95 04 10

info@buhl-bonsoe.dk
www.buhl-bonsoe.dk

Indstikstermometre Varenummer

Mini-termometer til stikprøver
Længde 133 mm, op til +150 °C

0560 1110

Mini-termometer til stikprøver
Længde 213 mm, op til +250 °C

0560 1111

Vandtæt mini-termometer
Længde 120 mm, op til +230 °C

0560 1113

testo 103 mini foldetermometer
Beskyttelsesklasse IP55

0560 0103

testo 104 vandtæt foldetermomegter
Oplyst display, beskyttelsesklasse IP65

0563 0104

testo 105 enhåndsbetjent indstikstermometer 
Udskiftelige følere, beskyttelsesklasse IP65

0563 1051

testo 106 indstikstermometer
Beskyttelsesklasse IP65

0560 1063

testo 108 vandtæt termometer
Type T og K - udskiftelige følere

0563 1080

testo 926 termometer med bredt følerprogram 
Inkl. TopSafe plastetui

0563 9262

IR og indstikstermometre Varenummer

testo 104-IR vandtæt (IP65) foldetermometer 
til både IR- og indstiksmålinger
Vandtæt, beskyttelsesklasse IP65

0560 1040

testo 826-T4 kombineret indstik- og IR termo-
meter
Fokus 6:1, alarm funktion

0563 8284

IR termometre Varenummer

testo 805 mini IR termometer
Med beskyttelsesetui

0560 8051

testo 826-T2 IR termometer
Lasermarkering, fokus 6:1, alarm funktion

0563 8282

testo 831 IR termometer 
2 lasermarkeringer, fokus 30:1

0560 8316

Dataloggere Varenummer

testo 174T mini datalogger
Inkl. data logger vægholder

0572 1560

testo 174T sæt mini datalogger
Inkl. USB interface og vægholder

0572 0561
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Indstikstermometre

Mini indstikstermometer 

•  måler luft- og kernetemperatur
•  fåes i 3 versioner:  

1  133 mm føler 
2  213 mm føler 
3  vandtæt (IP67) med 120 mm føler

•  inkl. beskyttelsesspids med klemme til fastgørelse

Indstikstermometer testo 103  

•  stænktæt ihht. beskyttelsesklasse IP55
• passer i en lomme (praktisk foldemekanisme)
•  overholder HACCP / EN 13485
 

Indstikstermometer testo 104  

•  kan vaskes under rindende vand (IP65)
•  kabinet af høj kvalitet
•  overholder HACCP / EN 13485

Indstikstermometer testo 105  

•  robust design og kan vaskes under rindende vand (IP65)
•  inkl. udskiftelige følere til semi-fast materiale (fx kød), 

mulighed for flere forskellige følere
• hørbar og visuel alarm til 2 valgfrie grænseværdier
•  overholder HACCP / EN 13485

Food thermometer testo 106

•  2 målinger pr. sekund
•  hørbar og visuel alarm
•  auto-hold giver besked når målingen er færdig
•  overholder HACCP / EN 13485 og vandtæt med 

TopSafe beskyttelsesetui (option)

Indstikstermometer

Måleinstrument til temperaturer testo 108 

•  nem håndtering, selv uden forudgående erfaring
•  stort display
•  muiighed for tilslutning af temperaturfølere (Type K og T)
•  overholder HACCP / EN 13485

Termometersæt testo 926 

•  inkl. vandtæt standard indstiksføler
• bredt udvalg af følere (fx til frosne varer,  
   varmebestandige følere til test af ovne, trådløse følere) 
•  definer dine egne grænseværdier  – hørbar alarm når 

disse overskrides
•  overholder HACCP / EN 13485

IR og indstikstermometer

Infrarød og indstikstermometer testo 104-IR  

•  måler overflade- og kernetemperatur
•  passer i en lomme (praktisk foldemekanisme)
•  2 lasermarkeringer med 10:1 fokus markerer 

måleområdet meget nøjagtigt
•  overholder HACCP / EN 13485

Infrarød og indstikstermometer testo 826-T4  

•  måler overflade- og kernetemperatur
•  1 lasermarkering med 6:1 fokus markerer  

måleområdet meget nøjagtigt
• overvågning af grænseværdi med min./max. funktion,
   hørbar og visuel alarm ved overskridelse af grænseværdier
•  overholder HACCP / EN 13485 og vandtæt med  

TopSafe beskyttelsesetui

IR termometre

Infrarød termometer med beskyttelsesetui testo 805

•   til berøringsfri overfladetemperaturmålinger
•  scanningsfunktion til længerevarende målinger 
• TopSafe etui beskytter mod vand og snavs ihht. IP65

Fra råvarer til det færdige produkt: Måleinstrumenter 
fra testo arbejder for dig gennem hele processen.

Fødevarebeskyttelse fra Testo.

 Måleinstrumenter som bærer dette symbol,  
er certificeret ihht. HACCP International.

IR termometre

Infrarød termometer testo 826-T2 

•  infrarød termometer måler temperaturen uden kontakt
•  6:1 fokus og 1 lasermarkering
•  overvågning af grænseværdi med min./max. funktion, 

samt  hørbar og visuel alarm ved overskridelse af 
grænseværdier

•  overholder HACCP / EN 13485 og vandtæt med 
TopSafe beskyttelsesetui

Infrarød termometer testo 831 

•  2 lasermarkeringer med 30:1 fokus markerer 
måleområdet meget nøjagtigt

• hørbar og visuel alarm
•  Udfører 2 målinger per sekund
•  overholder HACCP / EN 13485

Dataloggere

Mini temperature datalogger testo 174T 

•  Perfekt til temperatur spottjek i køleskabe og kølerum
•  datalagring af 16.000 temperaturværdier, ca. 500 

dages batteritid
•  beskyttelse mod tab af data, selv når batteriet er fladt
•  vandtæt (IP65), overholder HACCP og certificeret i 

hht. EN 12830

Mini temperatur datalogger testo 174T sæt

inkluderer 1 stk. testo 174T datalogger og USB 
interface til programmering og aflæsning af 
dataloggeren

Du kan læse mere om måleinstrumenter til fødevarer på 
www.testo.com/haccp
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