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Thermapen One 

Art. Nr. 235-447, rød 

Art. Nr. 235-457, blå 

Art. Nr. 235-417, hvit 

Art. Nr. 235-477, sort 
 

Thermapen ONE termometer 

Den nye Thermapen ONE kommer med flere innovative funksjoner. Den har en IP grad 67 

og kommer med et roterende display for enkel avlesning uansett posisjon på instrumentet. I 

tillegg leveres Thermapen ONE med bevegelsessensor som automatisk slår instrumentet 

på/av for å spare batteri, samt intelligent lys i display (slår seg automatisk på ved behov). 

Batteritype er et standard 1,5 V AAA og batterideksel åpnes enkelt med en skrue.  

Thermapen har et stort lettlest og forbedret 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 endres til 1 °C, via en bryter i batterirommet. 

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 (IP 67), er antagelig Thermapen det 

termometeret på markedet med hurtigst responstid. Reell temperatur i mat eller væske kan 

avleses på 1 sekund. 

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

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.  

Thermapen ONE leveres med et sporbart kalibreringsbevis og har 5 års garanti. 

 

Spesifikasjoner Thermapen ONE 

Måleområde -49.9/+299.9 °C 

Oppløsning 0.1 °C or 1°C – velgbar 

Nøyaktighet ±0.3 °C (-19.9/+119.9 °C) 

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

Batteri 1 x 1,5-volt AAA 

Batterilevetid 2000 timer uten lys i display 

Sensor type Termopar K 

Display 14.5mm horisontalt & 12 mm vertikalt LCD 
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Fargekodet Thermapen 

Flere kjøkken og cateringfirmaer har brukt skjærebrett med fargekoder 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Nøyaktig måling på ett sekund med termopar 2.   Bredt temperaturområde -49,9 til 299,9 ◦C 
3.   Biomaster behandlet termometerhus              4.   Bevegelsessensor sparer batteri 
5.   Vanntett IP67          6.   Automatisk skjermlys etter omgivelsene 

7.   Klar skjerm som roterer med bevegelser     8.   Britisk design og produksjon, 5 års garanti 
 

 Sort Industriapplikasjoner 

 Grå Generelle oppgaver 

 Blå Rå fisk/skalldyr 

 Grønn Salat/frukt 

 Rød Rått kjøtt 

 Oransje Kokt/stekt fisk 

 Gul Kokt/stekt kjøtt 

 Hvit Bakst/meieriprodukter 
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