














Ultra wykrywalny holder na kartę Detectamet I025
- dwa punkty zaczepienia smyczy
- rozmiar: 97x69mm

kolor holdera

smycze i holdery
wykrywalne

Ultra wykrywalna smycz silikonowa Detectamet I031
- w zestawie z brelokiem i karabińczykiem
- długość 480 mm
- wyposażona w zapięcie umożliwiające 
   szybkie rozpięcie w sytuacjach awaryjnych

kolor smyczy

Ultra wykrywalna opaska na nadgarstek 
Detectamet I0106
- w zestawie z brelokiem i karabińczykiem
- długość 250 mm
- wyposażona w zatrzask umożliwiający 
   szybkie rozpięcie w sytuacjach awaryjnych

kolor opaski

Metalowa smycz zwijana ze stalową linką P2066
- spełnia wymagania HACCP
- średnica 4 cm - długość linki 70 cm
- solidna obudowa wykonana z metalu
- sama linka nie jest wykrywalna
- cała zewnętrzna obudowa oraz element 
   na którym lina się rozwija są wykrywalne

Wykrywalna, silikonowa taśma 
do okularów Detectamet I026
- długość 635 mm
- wielokrotnego użytku
- elastyczne silikonowe mocowanie 
   do większości okularów 

Wykrywalny brelok zbliżeniowy RFID I072
- wbudowana antena, która umożliwia odbieranie i odpowiadanie 
   na żądania nadajnika/odbiornika RFID
- zastosowanie: kontrola dostępu / potwierdzanie obecności 
   / ECP: ewidencja czasu pracy

kolor breloka

















Nóż wykrywalny Martor Secumax 320 MDP 
- wymienne ostrze o grubości 0,4 mm
- ukryte ostrze zapewnia 100% bezpieczeństwa
- możliwość zmiany głębokości rycowania
- dopuszczony do kontaktu z żywnością 

kolor produktu

Nóż wykrywalny Martor Secumax 145 MDP 
- ostrze ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm
- wygodna rękojeść
- dopuszczony do kontaktu z żywnością 

kolor produktu

Nóż wykrywalny z automatycznie chowanym 
ostrzem Martor Secunorm Smartcut MDP
- jednoczęściowa konstrukcja 
- ostrze ze stali nierdzewnej
- niewymienne ostrze
- dopuszczony do kontaktu z żywnością 

kolor produktu

Noże wykrywalne masarskie i rzeźnicze firm Dick i Giesser 
- różne rozmiary i rodzaje 
- ostrza ze stali nierdzewnej
- solidna jednoczęściowa rękojeść
- dopuszczone do kontaktu z żywnością 

kolor produktu

szeroki asortyment wykrywalnych 
noży masarskich i rzeźniczych
na produkty-wykrywalne.pl

Nóż wykrywalny pierścień 
Martor Secumax Ring MDP
- przeznaczony do noszenia na palcu z ukrytym ostrzem
- ostrze ze stali nierdzewnej
- dopuszczony do kontaktu z żywnością
- dzięki regulacji można go dopasować 
   do różnych rozmiarów palca 

kolor produktu

Nóż wykrywalny Martor Secumax Polycut MDP
- ostrze ze stali nierdzewnej
- dopuszczony do kontaktu z żywnością
- niewymienne ostrze
- wykonany z materiału wzmacnianego 
   włóknem szklanym

kolor produktu

Nóż wykrywalny z automatycznie chowanym ostrzem 
Martor Profi 25 MDP i Profi 40 MDP
- dostępne dwa rozmiary ostrzy
- wymienne ostrza ze stali nierdzewnej
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- ostrza ze stali nierdzewnej są całkowicie schowane
- trwałe i mocne dzięki wzmocnionej konstrukcji
- do cięższych prac

kolor produktu

Ostrza do wszystkich modeli noży Martor 
- sprzedawane po 10 sztuk 
- duża dostępność
- również w wersji ceramicznej 
- dopuszczone do kontaktu z żywnością 

noże
wykrywalne















pistolety
i węże do wody

prosta beznarzędziowa
regulacja dyszy

uchwyt pokryty gumą 
dla lepszej ergonomii pracy

głowica z dwiema uszczelkami 
dla zwiększenia trwałości

czytelne oznaczenie 
kierunku wody

solidny spust pokryty gumą
dla wygodniejszej pracy

osłona spustu zabezpiecza
przed niepożądanym 
uruchomieniem pistoletu

Węże do zimnej i ciepłej wody firmy VIKAN
- materiał: PVC, chromowany mosiądz i poliester
- oba końce węży zakończone szybko-złączkami
- wąż do ciepłej wody odporny na temp. do 70° C
- wąż do zimnej wody odporny na temp. do 40° C
- dostępne w długościach 10 m, 15 m, 20 m
- prosta i solidna budowa zapewnia łatwość 
   w utrzymaniu higieny

Akcesoria firmy VIKAN pozwalają na podłączenie pistoletu, 
źródła wody lub dodatkowego węża, niezależnie od rodzaju połączenia

Pistolety do wody dla przemysłu:
- solidne mosiężne konstrukcje
- regulowany kształt strumienia wody
- regulacja ciśnienia
- różne modele i kolory w zależności    
   od zastosowania

kolory produktu

wszystkie pistolety, węże
i akcesoria znajdziesz 
na produkty-wykrywalne.pl 





Produkty spożywcze muszą być bezpieczne i wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych, dlatego bezpieczeństwo żywności ma kluczowe 
znaczenie. Od transportu i magazynowania produktów, produkcji i przygotowania żywności, aż po sprzedaż - każdy etap musi być zgodny z 
wytycznymi HACCP. Przyrządy i kompleksowe rozwiązania pomiarowe, zapewniają wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności przez cały 
czas. Urządzenia pomiarowe Testo umożliwiają rejestrowanie i dokumentowanie parametrów pomiarowych, takich jak temperatura, PH i 
wilgotność, a także tworzenie raportów z pomiarów. Produkowane są według restrykcyjnych standardów jakościowych, które gwarantują 
użytkownikom najwyższą precyzję i stabilność pomiaru, funkcjonalność oraz łatwość użytkowania. 

Rejestratory temperatury i wilgotności
testo 174 T - rejestrator temperatury
testo 174 H - rejestrator temperatury i wilgotności
testo 175 H1 - 2 kanałowy rejestrator 
temperatury i wilgotności
testo 175 T2 - 2 kanałowy rejestrator temperatury
Specyfikacja w zależnosci od modelu
- łatwy odczyt i transfer danych do komputera
- temperatura pracy od -30/-20 do 55/70 °C  
- pamięć 16 000 - 1 000 000 mierzonych wartości 
- interfejs: mini usb, SD card slot 

Punktowe rejestratory temperatury i PH
testo 104-IR - termometr bezdotykowy HACCP
- wodoodporna obudowa (IP65)
- termometr na podczerwień z markerem 
   laserowym i sondą penetracyjną
- pomiar temperatury powierzchni i wewnątrz 
   produktów spożywczych
testo 112 - przyrząd do pomiaru temperatury
- zakres pomiarowy -50 do +120 °C
- standard EU-dyrektywa 2014/30/EU
- przyrząd do dokładnego pomiaru 
   temperatuy zgodny z PTB
testo 206 pH2 - pHmetr
- zakres pomiarowy: 0 ... 14 pH i 0...+60°C 
- dokładność ±0,02 pH
- wodoodporna obudowa (IP68)
- możliwość wymiany elektrody 
   przez użytkownika

Nowoczesne sondy radiowe i rejestratory WLAN
pozwalające na automatyczne monitorowanie 
temperatury i wilgotności wraz z możliowością rozbudowy
poprzez dodatkowe sensory zewnętrzne 
testo Saveris 2-T1 - rejestrator danych WLAN 
z wyświetlaczem i wbudowanym czujnikiem temperatury
- wodoodporna obudowa (IP65)
- dostępność do danych w dowolnym miejscu i czasie poprzez
   smartfon, tablet lub komputer bezpośrednio przez chmurę testo
- alarmy naruszenia wartości granicznych przez e-mail lub SMS (opcjonalnie)
testo Saveris 2-H1 - rejestrator danych WLAN 
z wyświetlaczem i wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności
- możliwość wywołania i analizy danych w dowolnym miejscu 
   i czasie poprzez smartfon, tablet lub komputer 
   połączony z Internetem (korzystając z chmury testo)
- czujnik otwartych drzwi (opcjonalnie)
testo Saveris H3 D/T2 sondy radiowe temperatury i wilgotności
- elastyczny bezprzewodowy transfer danych 
- obszerna pamięć danych oraz daleki zasięg pracy (do 300 m)

przyrządy pomiarowe 
i systemy monitorowania



notatki



notatki



90% popularnych produktów w naszym magazynie jest dostępnych 
do natychmiastowej wysyłki. Państwa zamówienia realizujemy za 
pomocą firm kurierskich lub wybranego paczkomatu na terenie całego 
kraju. W przypadku większych zamówień, organizujemy przesyłki 
paletowe. Dostawy poza granice Polski ustalamy indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu z obsługą sklepu w celu uzyskania 
dodatkowych informacji

info@produkty-wykrywalne.pl
+48 604 487 778
+48 694 535 524

www.produkty-wykrywalne.pl


