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 Simuleert de voedseltemperatuur 

FoodSafe THERMOMETER. 
De FoodSafe thermometer simuleert de 
voedseltemperatuur  en geeft de 
temperatuur aan die vergelijkbaar is met die 
van het opgeslagen voedsel in de koelkast, 
koelvitrine of diepvriezer. De thermometer is 
het niet onderhevig aan de veranderingen 
van de luchttemperatuur welke gewoonlijk 
plaats vindt als de deur wordt geopend. Het 
is de temperatuur van het voedsel die 
belangrijk is bij het voorkomen van de groei 
van ziekteverwekkende bacteriën. 
De FoodSafe thermometer voldoet aan de 
eisen van de voedsel- en warenautoriteit. 
 
De FoodSafe is gemakkelijk in het gebruik 
en ideaal voor huishoudelijke en industriële 
toepassingen, de thermometer is 
betrouwbaar, degelijk en hygiënisch. De 
thermometer heeft een bereik van -20 tot 40 
°C met een nauwkeurigheid van ± 1 °C over 
het bereik van -5 tot 20 °C, 
daarboven ±2 °C. 
De thermometer is geplaatst in een 
doorzichtige plastic container en is voorzien 
van zones met kleurcodering welke de 
aanbevolen temperatuur aangeven. 
Groene zone koelkast: 0 tot 5°C 
Groene zone diepvriezer: < -18°C.

 
 
 
Aanbevolen bewaartemperatuur; 

 Koelkast: 0 tot 5 °C 
 Diepvriezer: -18 °C 

 
GEBRUIK VAN DE THERMOMETER. 
Elke FoodSafe wordt geleverd met een 
metalen haak om de thermometer op te 
hangen aan een plateau in de koelkast. 
De thermometer is geschikt voor gebruik 
van omgevingstemperaturen van -25 tot +40 
°C. De FoodSafe thermometer niet in de 
zon leggen of op warme oppervlakken 
plaatsen! Reinig de thermometer met een 
zachte, vochtige doek met een beetje mild 
afwasmiddel of water. 
 
SPECIFICATIE 

meetbereik: -25…40 °C 
resolutie: 1 °C 
nauwkeurigheid: 

±1 °C over -5 tot 20°C 
daarbuiten ±2 °C 

afmetingen: Ø25 x 150 mm 
gewicht: 40 g.  

GARANTIE 
De garantietermijn voor de thermometer bedraagt 1 
jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend 
betrekking op defecten aan het toestel die door 
materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan Schade 
die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, 
overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van 
garantie uitgesloten. 

VERANTWOORD VERWIJDEREN 
Als het toestel wordt afgedankt, bevat 
het nog waardevolle materialen. Lever 
het apparaat in bij een verzameldepot 
zodat het op een juiste en 
verantwoorde wijze kan worden 
verwerkt. 

 


