
SuperFast Thermapen 

www.metresys.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

SuperFast Thermapen™ - nieuw design - nieuwe functies 

 temperatuurmeting in minder dan 4 seconden! 

 Biomaster behuizing vermindert de bacteriële groei 

 grotere digitale karakters 

 waterbestendig behuizing  

 insteekvoeler met verjongend uiteinde 

 temperatuurmeting in minder dan 4 seconden! 

De SuperFast Thermapen™ heeft een sonde met een 
verjongend uiteinde welke een kleiner gaatje maakt in het 
voedsel en de temperatuurmeting vindt plaats in minder dan 
4 seconden, een eigenschap welke de thermometer 50% 
sneller doet zijn dan traditionele insteek- thermometers. Het 
meetcircuit is vernieuwd volgens de laatste technologie, 
gevoegd bij verbeteringen aan de sonde maakt dit een meting 
mogelijk in minder dan 4 seconden met een resolutie van 0,1 
°C over het gehele bereik. De reactietijd van de thermometer is afhankelijk van vele factoren, de 
massa van de sensorpunt, de warmteoverdracht en, belangrijker nog, de toestand van de te 
meten stof. Bij een samenstelling van zowel lucht als vloeistof is roeren van cruciaal belang voor 
het verkrijgen een snelle eindwaarde.  

De nieuwe SuperFast Thermapen™ 
is door een ingrijpende opwaardering 
qua ontwerp, eigenschappen en 
specificaties, wereldwijd de best 
verkochte thermometer. En niet 
onbelangrijk – voor eenzelfde prijs - 
dus meer waar voor zijn geld! 

het beste is nu nog beter! 
nieuw ontwerp van de 'SuperFast Thermapen™ 
het favoriete gadget van de gepassioneerde kok! 
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 Biomaster behuizing vermindert de bacteriële groei  

Biomaster additieven zijn krachtige breedspectrum anorganische op 
zilver gebaseerde biociden voor gebruik in kunststoffen, welke bijdragen 
om de risico's van verminderde hygiëne beperken. De concentratie van 
zilver, in het gepatenteerde antibacteriële additief Biomaster, zorgt bij 
gebruik voor het vrijkomen van zilverionen welke op een veilige manier de microbacteriële groei 
remmen. 

 grotere digitale karakters 

De SuperFast Thermapen™ heeft een groter uitleesvenster met digitale aanduiding en een 
exacte uitlezing van temperatuur in het bereik-49.9 tot 299.9 ° C met een resolutie van 0,1 °C en 
een verbeterde nauwkeurigheid van ±0.4° C over het bereik -49.9 tot 199.9 °C, daarbuiten ± 1 
°C. Zowel de conditie ‘lage batterijspanning’ als ‘open meetcircuit’ (pictogram) worden op het 
venster aangegeven, indien van toepassing. Elke SuperFast Thermapen™ wordt gevoed door 
twee 3 V CR2032 lithium celbatterijen met een minimum gebruiksduur van 1500 uur. De 
thermometer wordt geleverd inclusief batterijen en een gebruiksinstructie. 

 waterbestendig behuizing  

De nieuwe SuperFast Thermapen™ thermometer is nu spatwaterdicht en bevat een aantal 
extra functies, waaronder een resolutie van 0,1 °C over het gehele bereik. Indien nodig, kan het 
instrument door de gebruiker worden ingesteld op een resolutie van 1 °C met behulp van een 
schakelaar in het batterijvak. De behuizing is vervaardigd van "Biomaster" een nieuw afwasbaar 
materiaal dat de groei van bacteriën vermindert en de ingewerkte rubberen afdichting vermindert 
het risico op het binnendringen van water of stof. De waterbestendigheid is een aanvulling op het 
gegeven dat de thermometer mogelijk nog steeds de meest snelle contactthermometer is op de 
hedendaagse markt. De werkelijke temperatuur van een product kan worden gemeten in minder 
dan vier seconden. 

 insteekvoeler met verjongend uiteinde 

De SuperFast Thermapen™ is voorzien van een verjongend uiteinde aan de roestvrijstalen 
insteekvoeler, welke eenvoudig 180° terug zwenkt in de zijkant van het instrument als het niet 
wordt gebruikt. De inklapbare sonde en de eenvoud van het zakformaat vervangt dure en grote 
draagbare handthermometers terwijl nog steeds gebruik gemaakt wordt van dezelfde 
professionele thermokoppeltechnologie. De nieuwe SuperFast Thermapen™ heeft de extra 
toegevoegde waarde van een nieuwe spatwaterdichte behuizing met ingegoten dichtingen om het 
toestel in de keuken te beschermen tegen spattende producten en natte handen. 

 specificaties 

specificatie SuperFast Thermapen  
bereik -49.9 to 299.9°C 
resolutie 0.1°C/°F (of 1°C daarboven – instelbaar gebruiker) 
nauwkeurigheid ±0.4°C (-49 to 199.9°C) ±1°C (200 to 300°C) 
batterij 2 x 3 volt CR2032 lithium cel 
batterijduur 1500 uur 
sensor type K thermokoppel 
venster 14.3 mm LCD 
afmetingen 19 x 47 x 153 mm 
gewicht 97 gram 

elk instrument is voorzien van een herleidbaar kalibratierapport 
De  Thermapen™  is  ideaal  voor  het  controleren  van 
temperaturen  van  gekookte,  opgewarmde  en  gekoelde 
voedingsmiddelen  zoals  ribstukken,  vis,  soepen, 
stoofschotels  en  taarten.  Het  toestel  heeft  een  helder, 
gemakkelijk  af  te  lezen  display  met  een  nauwkeurige 
aanwijzing  van  de  temperatuur  in  het  bereik‐49.9  tot 
299.9  °C.  Tienduizenden  Thermapen’s  worden  gebruikt 
door  chef‐koks,  cateraars  en  andere  gebruikers  over  de 
hele wereld. De Thermapen™ is de beste  

Direct uitleesbare digitale thermometer die u kunt kopen. 
De Thermapen wordt gebruikt door veel  top  restaurants 
en de bekendste koks wereldwijd. Opgewassen tegen het 
intensieve  gebruik  in  de  keuken,  de  snelheid  en  de 
nauwkeurigheid hebben deze  thermometer  gemaakt  tot 
een mond  op mond  fenomeen. Als  je  echt  dol  bent  op 
koken en je bent niet voldaan, terwijl je weet dat je hebt 
een  perfecte  gerecht  hebt  geserveerd,  zorg  dat  je  een 
Thermapen hebt. 
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voordelen van kleurcodering: 
• helpt om kruisbesmetting te voorkomen  
• kunnen deel uit uitmaken van HACCP- & kwaliteitsprocedures  
• een andere kleur voor elk staflid  
• ideaal om verschillende producten te controleren 

 
 andere voordelen  

 

 
 

De gebruiksduur van de batterij is toegenomen tot 1500 uur en de zelfuitschakelfunctie is 
verhoogd tot 10 minuten, deze functie kan worden uitgeschakeld, zodat de temperatuur 
voortdurend kan worden gecontroleerd. 

 een kleur voor elke toepassing 

De SuperFast Thermapen™ is verkrijgbaar in een pallet van 11 levendige kleuren en wordt 
geleverd met een afneembare polsriem, batterij en gebruiksinstructie. Chef-koks en cateraars 
gebruiken reeds jaren kleurcodering voor snijplanken en messen. 
Gekleurde SuperFast Thermapen™ thermometers kunnen deel uitmaken van de HACCP- en 
kwaliteitsprocedures, waarbij de toestellen worden gebruikt voor verschillende soorten voedsel of 
gebieden met een speciale bewerking om aldus het risico van kruisbesmetting te verminderen. 
Mogelijk kunnen ook stafleden worden voorzien van een thermometer in een kleur afhankelijk 
van de functie, bevoegdheden. 

 
Enkele voorbeelden van de 
mogelijke toepassingen van de 
SuperFast Thermapen™ 
thermometers met 
kleurcodering. 

 

 
grijs algemeen gebruik 

 

 
wit bakkerij-, zuivelproducten 

 
geel gekookt vlees 

 
groen salades & fruitproducten 

 
rood vers vlees 

 blauw verse vis 

 
bruin AGF producten 

 
zwart industrieel gebruik 

 
oranje gekookte vis 

 

paars individuele voorkeur 

  rose individuele voorkeur 

 De Thermapen is door de jaren heen een favoriet van restaurants, hotels, 
gezondheidsinspecteurs en kwaliteitsmanagers over de hele wereld. Momenteel zijn er 
honderdduizenden in gebruik, wereldwijd. De thermometer is ook populair bij huiskoks 
dankzij het slimme ontwerp en het gebruiksgemak.  
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 kabelvrije-technologie 

De componenten van een thermometer welke in een zakelijke omgeving waarschijnlijk de meeste 
problemen veroorzaken zijn de kabel en de aansluiting. De gebruikelijke combinatie van 
thermometer en sonde vereist het gebruik van beide handen en de kabel is veelal gewikkeld rond 
de meter, dit vergt niet alleen veel aandacht maar vormt tevens een natuurlijke schuilplaats voor 
vuil en bacteriën. Het één-hand ontwerp van de SuperFast Thermapen™ voorkomt gespannen 
of gebroken kabels, bacterievorming en verspilling van tijd terwijl de andere hand gewoon vrij 
blijft. 

 eenvoud en gebruiksgemak 

Open de sonde en de Thermapen is AAN, klap de sonde in en het toestel is UIT. Het is zo 
eenvoudig en zo efficiënt als het klinkt. Geen knoppen, geen schakelaars, geen gedoe. Na het 
open van het batterijcompartiment ziet men een DIP-schakelaar waarmee de gebruiker de 
aanwijzing van de Thermapen kan instellen op °C of °F en op een resolutie van 0,1 ° of 1 °. Hier 
kan ook de energiebesparende automatische uitschakelvoorziening worden uitgeschakeld voor 
een continue aanwijzing totdat de sonde wordt ingeklapt. 

 ongekende waarde 

De SuperFast Thermapen™ biedt nu een nog betere waarde voor zijn geld. In vergelijking met 
soortgelijke producten met dezelfde specificaties en functies, wint de nieuwe SuperFast 
Thermapen™ op zowel prijs als bruikbaarheid. Vergelijk andere thermometers met de SuperFast 
Thermapen™ op snelheid van meten, gebruiksgemak, nauwkeurigheid en eenvoud en u zult zien 
hoe u aanzienlijke besparingen kunt verwezenlijken terwijl u de kwaliteit van uw product 
verbeterd. 

 toebehoren SuperFast Thermapen™: 
optionele accessoires 
beschermhoes met ritssluiting 
etui met drukknopsluiting 
wandconsole, zwart acryl (schroeven niet meegeleverd) 
Probe Wipes om de insteekvoeler te reinigen. 

 garantie 

Elke SuperFast Thermapen™  heeft een garantieperiode van 2 jaar, dat wil zeggen garantie op 
defecten in onderdelen of fabricagefouten. Tijdens deze periode, worden defecte producten, naar 
eigen inzicht, of gerepareerd of kosteloos vervangen. Deze garantie is niet van toepassing op de 
insteekvoeler, waarvoor een periode geldt van zes maanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


