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"Superfast"Thermapen 4 

Art. Nr. 234-447, rød 

Art. Nr. 234-457, blå 

Art. Nr. 234-417, hvit 

Art. Nr. 234-477, sort 
 

Superhurtig Thermapen 4 termometer 

Den nye Thermapen 4 kommer med flere nye innovative funksjoner. Den har en IP grad 

66/67, kommer med et roterende display for enkel avlesning uansett posisjon på 

instrumentet. I tillegg leveres  Thermapen 4 med bevegelsessensor for å spare batteri og 

automstisk lys i display (slår seg automatisk på ved behov). Batteritype er nedret til et mer 

tilgjengelig 1,5 V AAA og batterideksel åpnes nå med en skrue.  

Thermapen har et stort lettlest display med presis avlesning av temperatur i området -

49.9/+299.9 °C, med 0,1 °C oppløsning og en nøyaktighet på ±0.4 °C. Oppløsningen kan 

om ønskelig endres til 1 °C, via en bryter i batterirommet. Termometeret vil slå seg av 

automatisk etter 10 minutters bruk, dette for å øke batteriets levetid.     Denne funksjonen 

kan om ønskelig kobles ut av bruker. 

Termometerhuset er vaskbart og er “Biomaster” behandlet for å hindre/hemme 

bakterievekst. Den ergonomiske gummipakningen minimaliserer sjansen for inntrengning av 

vann, støv og matrester. I tillegg til å være vanntett, er antagelig Thermapen det 

termometeret på markedet med hurtigst responstid. Reell temperatur i et medium kan 

avleses på under 4 sekunder. 

Både lavt batterinivå og åpen krets (kabelbrudd) vises i displayet når dette er aktuelt.                 

Thermapen bruker ett 1,5 V AAA batteri med en forventet minimum levetid på 3000 timer 

(100 timer ved kontinuerlig bruk av lys i displayet). 

Redusert tupp og innfellbar føler 

Thermapen termometeret har en rustfri innstikkføler beregnet for mat, med redusert tupp 

for hurtigere responstid. Føleren er innfellbar 180° mot siden av termometeret. 

Responstiden på alle termometere er avhengig av mange faktorer, tykkelsen på føler, 

varmeoverføring og viktigst av alt, tilstanden til massen det måler. Både med luft og vann 

er bevegelse på føler nødvendig for hurtig respons. Produsenten ETI sitt 

kalibreringslaboratorium har testet Thermapen i vannbad med fantastiske resultater – 

“SuperFast” Thermapen nådde 100 % av testtemperaturene på under 4 sekunder. 

 

Spesifikasjoner SuperFast Thermapen 

Måleområde -49.9/+299.9 °C 

Oppløsning 0.1 °C or 1°C – velgbar 

Nøyaktighet ±0.4 °C (-49.9/+199.9 °C) ±1 °C (+200/+300 °C) 

Batteri 1 x 1,5 volt AAA 

Batterilevetid 3000 timer (100 timer ved kontinuerlig bruk av lys) 

Sensor type Termopar K 

Display 14.3mm LCD 

Dimensjoner 19 x 50 x 157mm 

Vekt 120 gram 
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Fargekodet Thermapen 

Flere kjøkken og cateringfirmaer har brukt fargekodete skjærebrett og kniver i mange år . 

Kanskje er det nå på tide å oppdatere dine temperaturmålere med fargekodet SuperFast 

Thermapen termometer? Thermapen er tilgjengelig i 10 forskjellige farger, egnet for mange 

forskjellige oppgaver. 

Thermapen termometere med sine 10 fargemuligheter kan nå bli en del av ditt 

forebyggende IK mat sikkerhetssystem. Bruk forskjellige farger til forskjellige soner på 

kjøkkenet eller alternativt, gi hver av de ansatte på kjøkkenet sin egen farge. 

Forslag til bruksområde 

Tabellen nedenfor viser eksempel på hvordan de forskjellige fargene på Thermapen kan 

benyttes. 

 

 

 Sort Industriapplikasjoner 

 Grå Generelle oppgaver 

 Blå Rå fisk 

 Grønn Salat/frukt 

 Rød Rått kjøtt 

 Oransje Kokt/stekt fisk 

 Gul Kokt/stekt kjøtt 

 Hvit Bakst/meieriprodukter 

  

Tilgjengelig tilbehør 

830-260 silikon beskyttelseskappe.                                                                                                        

832-200 veggbrakett (skruer medfølger ikke).                                                                                         

830-001 bæreveske med glidelås og feste for belte. 
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 SuperFast Thermapen
® 

4 
Produktfunksjoner 

 

Hus 

                 Forbedret vanntetthet 

Forbedret ergonomisk design             (vanntett til IP66 / 67). 

passer hånden din bedre. 

                   Batteridekselet har nå 

                       en skrue montering 

                                 enda sikrere 

Biomaster 

anti-bakterielle                       Innsnittet gjør det 

tilsetningsstoff i huset                    enklere å ta tak i sonden. 

hemmer bakterievekst 

 

Tilgjengelig i 10 friske farger 

 

 

Intelligent                      Forbedret 

baklys                          display 
 

Aktiveres automatisk             Bevegelsessensor sparer 

i dårlige lysforhold.                  batterilevetid når den  

                  legges ned, våkner når 

Nå 30% lysere.          den blir plukket opp. 

 

Slår seg på ved å                Slås på når du åpner sonden. 

berøre sensorvinduet              Fortsatt ingen knapper. 

 

           Patentert automatisk 360 ° 

                roterende skjerm kan brukes i 
           en hvilken som helst stilling 

Ny batterikasse                  i begge hender. 

 

Buttons change °C or °F,            Nøyaktighet på ± 0,4 ° C 

1 ° eller 0,1 °, skjermrotasjon                på bare tre sekunder. 

og søvn innstillinger. 

 

standard AAA 

batteri. 

 

Batteriets levetid  

Forlenget opptil 

3000 timer. 
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