
Výrazná indikace inverzní změnou barvy během 

dvou až tří sekund

Velký měřicí rozsah

Univerzální použití

Při velkých odběrech možnost dodávek též v rolích

nebo v arších

Samolepící teplotní indikátory

testoterm-měřicí proužky
testoterm-mini-indikátory
testoterm-měřicí body

°C

Měřicí proužky a mini-indikátory testoterm jsou samolepící,

teplotně odolné fólie, obsahující částice citlivé na teplotu.

Tyto indikátory jsou určené ke kontrole a sledování teploty,

např. při měřeních na pohybujících se částech,

k dlouhodobému sledování a pro měření prováděná

na malých předmětech.

Pro kontrolu stanovené maximální teploty se rovněž hodí

samolepící a teplotně odolné měřicí body testoterm,

obsahující teplotně citlivé částice. 

Obrázek 1:1

Be sure.



Be sure.testoterm-měřicí proužky
testoterm-měřicí terčíky
testoterm-měřicí body

Samolepící teplotní indikátory

Měřicí proužky

37 ... 65 °C

71 ... 110 °C

116 ... 154 °C

161 ... 204 °C

204 ... 260 °C

Měřicí proužky testoterm jsou samolepící fólie,
obsahující částice citlivé na teplotu, určené
ke sledování a kontrole teploty, např. pro měření
prováděná na pohybujících se částech,
k dlouhodobému sledování a pro měření
prováděná na malých předmětech.

Obj. č. 0646 0108

Obj. č. 0646 0916

Obj. č. 0646 1724

Obj. č. 0646 2532

Obj. č. 0646 3341

Všeobecná technická data

> Během 2 s dojde k inverzní změně barvy

> Praktický sešit obsahující 10 měřicích proužků 

> Od 5 000 kusů měřicích proužků možnost dodání
v rolích 

Přesnost 43 ...154 °C: ±1,5 °C 
>160°C: ±1 % ± 1 °C aktuální teploty

Provozní teplota Odpovídající aktuálním měřicím rozsahům

Skladovatelnost <65 °C: max. 9 měsíců; 
ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; 
max. skladovací teplota 25 °C. 
Doporučuje se skladování v lednici.

Rozměry (d x š) 50 x 18 mm nebo 39 x 18 mm

Měřicí terčíky

60 ... 82 °C

88 ... 110 °C

116 ... 138 °C

143 ... 166 °C

171 ... 193 °C

199 ... 224 °C

Mini-indikátory testoterm jsou samolepící,
teplotně odolné fólie, obsahující částice citlivé
na teplotu, určené ke sledování a kontrole teploty.
Jsou zvláště vhodné pro kontrolu teploty
u malých předmětů.

Obj. č. 0646 0072

Obj. č. 0646 0073

Obj. č. 0646 0074

Obj. č. 0646 0075

Obj. č. 0646 0076

Obj. č. 0646 0077

Všeobecná technická data

> Během 2 s dojde k inverzní změně barvy

> Praktický sešit obsahující 10 mini-indikátorů

> Od 5 000 kusů mini-indikátorů možnost dodávky
na arších (100 archů po 50 kusech, dodací lhůta 6 týdnů)

Přesnost 43 ...154 °C: ±1,5 °C 
>160 °C: ±1 % ± 1 °C aktuální teploty

Provozní teplota Odpovídající aktuálním měřicím rozsahům 

Skladovatelnost <65 °C: max. 9 měsíců; 
ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; 
max. skladovací teplota 25 °C. 
Doporučuje se skladování v lednici. 

Rozměry Ø 15 mm



Měřicí body, které lze dodat

Možnost zvláštních dodávek: 0646 9999

Měřicí proužky
249 ... 280 °C

Měřicí terčíky
40 ... 54 °C
232 ... 260 °C

Měřicí body
46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C, 
88 °C, 93 °C, 99 °C, 104 °C, 
116 °C, 127 °C, 132 °C, 
188 °C, 143 °C, 149 °C, 
154 °C, 160 °C, 166 °C, 
171 °C, 177 °C, 182 °C, 
188 °C, 193 °C, 199 °C

Minimální objednané množství: 
50 balení / sešitů
Dodací lhůta: 7 týdnů

Měřicí body testoterm jsou samolepící, teplotně
odolné fólie, obsahující částice citlivé na teplotu,
určené ke kontrole stanovené maximální teploty.

testoterm-měřicí proužky
testoterm-měřicí terčíky
testoterm-měřicí body

Samolepící teplotní indikátory

Měřicí body

Měřicí rozsah: 46 ... 188 °C
Obj. č. 0646 1... (... = měřená hodnota)
Příklady objednání:
měřicí bod pro 46 °C: 0646 1046
měřicí bod pro 188 °C: 0646 1188

Všeobecná technická data

Přesnost 43 ... 154 °C: ±1,5 °C 
>160 °C: ±1 % ± 1 °C aktuální teploty 

Provozní teplota Odpovídající aktuálním měřicím rozsahům 

Skladovatelnost <65 °C: max. 9 měsíců; 
ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; 
max. skladovací teplota 25 °C. 
Doporučuje se skladování v lednici. 

Be sure.

> Během 2 s dojde k inverzní změně barvy

> Praktický sešit s 50 kusy měřicích bodů 

> Od 5 000 kusů měřicích bodů možnost dodání v rolích

K dodání: 65 °C, 71 °C, 77 °C, 82 °C, 110 °C, 121 °C



testoterm-měřicí proužky
testoterm-měřicí terčíky
testoterm-měřicí body

Větší odebíraná množství – informujte se u svého 
distributora Testo.

Zde může být na žádost umístěno
Vaše firemní jméno / logo.

Dodací lhůta u mimořádných množství je 6 týdnů.

Firemní potisk
Od nákladu 10 000 exemplářů
(na teplotní hodnotu) je možné
realizovat u měřicích proužků
testoterm a měřicích bodů
testoterm potisk s firemním
jménem nebo logem.

Be sure.
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JSP, s. r. o.
Raisova 547 
506 01 Jičín 
Czech Republic
+420 493 760 811
jsp@jsp.cz
www.jsp.cz


