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ALARMLI BUZDOLABI DERECESİ (İÇ-DIŞ) (TK305BD) 

 

 

1. İç-Dış sıcaklık ölçümü yapabilmelelidir. 
2. Dış mekan yüksek/düşük sıcaklık 

alarm ayarı yapılabilmelidir. 
3. Max-Min hafızası olmalıdır 
4. Büyük net digital ekran ile sıcaklık değişimi 

rahat takip edilebilmelidir. 
5. Su geçirmez proba sahip olmalıdır. 
6. Mıknatıslı olmalı buzdolabı veya metal 

yüzeylere sabitlenebilmelidir. 
7. Buzdolabı için prob tutucu ve cırt cırt tespit 

bandı original ambalajı içinde olmalıdır. 
8. Dış ölçüm aralığı: -50...+70 0C 
9. İç ölçüm aralığı: -20...+70 0C 
10. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti: ±1 0C 
11. Prob uzunluğu 2 metre olmalıdır. 
12. 1,5 volt AAA pil ile çalışmalıdır. 
13. Aksesuar olarak 1 adet prob tutucu, 1 adet 

pil, 1 adet cırt cırt tespit bandı verilmelidir. 
14. Ürünlerle birlikte Türk Akreditasyon Kurumu 

onaylı kalibrasyon sertifikası verilmelidir. 
Sertifikada alım yapacak kurumun 
adı yazmalıdır. 

 

 
ALARMLI BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) 

 

 

1. °C- F sıcaklık birimlerine ayarlanabilmelidir. 
2.  Prob uzunluğu 3 metre olmalıdır. 
3. Açma - kapama tuşu olmalıdır. 
4. Referans değerleri dışına çıktığında sesli alarm 

vermelidir. 
5. Ölçüm Aralığı: (-50 0C) ile+70 0C arasında 

olmalıdır.  
6.  ± 10 0C Hassasiyet ile ölçüm yapmalıdır. 
7. Çözünürlüğü 0,1 0C olmalıdır. 
8. HACCP onaylı olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) 

  

1. Buzdolabı raflarında asılı kalacak şekilde 
dizayn edilmiş olmalıdır. 

2. Sıcaklık ölçüm aralığı -20... +50°C olmalıdır 
3. Mıknatısı ile metal yüzeylere yapışabilmelidir. 
4. 43 x 68 x 14 mm ölçülerinde olmalıdır. 
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MIKNATISLI DİJİTAL BUZDOLABI DERECESİ (TK07) 

 

1. Sıcaklık ölçüm aralığı (-50) °C... +70°C 
olmalıdır. 

2. Çözünürlüğü sıcaklık için 0,1°C, nem için 
1% olmalıdır. 

3.  ±1°C doğrulukla çalışmalıdır. 
4. 67 x 46 x 14 mm ölçülerinde olmalıdır.  
5. 50 cm prob uzunluğu olmalıdır. 
6. Max-Min hafızası olmalıdır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

İÇ-DIŞ BUZDOLABI DERECESİ (TK1043) 
 

 
 

1. Aynı anda iç-dış sıcaklık ölçümü 
yapabilmeli ve bölünmüş ekranda iki 
ölçümünde görünmesi sağlanmalıdır. 

2. İç ortam sıcaklık ölçümü                          (-
10 °C) ... +70 °C arasında olmalıdır. 

3. Dış ortam sıcaklık ölçümü                                
(-40°C)..+70 °C arasında olmalıdır. 

4. Çözünürlüğü 0,1°C olmalıdır. 
5. 1,5 m kablo uzunluğu olmalıdır. 
6. CR 2032 pil ile çalışmalıdır. 
7. 68 x 58 x 12 mm ölçülerinde olmalıdır. 

 


