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Monitorizarea și documentarea 
temperaturilor în toate spații refrigerate 
fără risipă de resurse cu testo Saveris 2.

Referință Testo
Măcelăria Spindler

Provocările cu care se confruntă măcelarii au crescut 

în ultimii ani: directive UE, regulamente, documentații, 

controale din partea sanepidului, evaluării oficiale, auto-

controale operaționale, sistem HACCP - cerințele aplicabile 

firmelor ce produc și comercializează alimente au crescut 

drastic. Monitorizarea optimă a condițiilor climaterice din 

camerele de refrigerare este mai mult ca niciodată esențială 

pentru asigurarea mijloacelor de existență și a succesului 

economic.

Măcelăria Spindler - măcelari cu tradiție.

Afacerea de familie din Leutenbach, Germania, produce 

mezelurile franconiene și specialitățile de cârnați de aproape 

50 de ani, deținând totodată și un restaurant și un serviciu 

de catering. Măcelarul-șef și administratorul Ralf Spindler a 

preluat afacerea de la tatăl său și este mereu în pas cu cele 

mai recente tehnologii. „Este întotdeauna un lucru bun să 

poți preda munca manuală unui aparat”, spune Spindler. Din 

acest motiv, compania lui a fost una dintre primele afaceri 

care au investit în data loggerul testo Saveris 2, imediat 

după lansarea acestuia pe piață.
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Provocarea.

Trebuie să se poată monitoriza temperatura fără efort în 

zece locații refrigerate diferite - de exemplu, în abator, în 

camera de procesare refrigerată, în congelator, în raionul 

refrigerat din magazin și la tejghea. În fiecare locație 

refrigerată trebuie să se mențină o anumită temperatură 

specifică pentru a asigura calitatea produselor. De pildă, 

o abatere de la temperatura optimă pe o perioadă de timp 

mai lungă ar trebui identificată cât mai repede posibil, astfel 

încât să se împiedice proliferarea bacteriilor și alterarea 

produselor. Orice neglijență cauzează pierderi economice în 

scurt timp și poate afecta reputația firmei pe termen lung.

Soluția.

Data logger-ul WiFi testo Saveris 2 preia din munca 

zilnică a personalului măcelăriei Spindler, monitorizând și 

documentând temperaturile din toate locațiile refrigerate, 

în mod automat și în siguranță. Data loggerele transferă 

datele prin conexiune wireless LAN în Testo Cloud de 

unde pot fi ulterior apelate, evaluate și analizate oriunde 

și oricând cu ajutorului unui telefon smart, computer sau 

a unei tablete. Persoanele responsabile nu mai trebuie, 

așadar, să fie permanent prezente la fața locului pentru a 

ține sub control valorile parametrilor. De îndată ce o valoare 

limită este încălcată, se trimite o alarmă prin e-mail și SMS. 

Astfel, măcelăria Spindler are întotdeauna certitudinea că 

alimentele ce urmează procesate sunt depozitate corect 

- pentru produse proaspete și clienți mulțumiți. Mai mult, 

documentarea neîntreruptă și exactă asigură conformitatea 

cu cerințele impuse de inspectorii direcțiilor de alimentație 

publică. „Am sunat, am pus câteva întrebări, m-am gândit 

preț de o jumătate de oră și l-am comandat. Persoanele 

mele de contact au fost cu adevărat competente. Am 

instalat instrumentele singur și totul a funcționat perfect.” a 

rezumat dl. Ralf Spindler.

Avantajele.

Pachetele de licență Testo Cloud oferă o soluție profitabilă, 

în funcție de cerințe, cu un număr individual de data loggere 

WiFi, precum și alarme prin SMS, opțional. Utilizatorul 

depune mai puțin efort la citirea datelor, întrucât datele 

măsurătorilor nu mai trebuie transferate manual printr-o 

conexiune USB. Se garantează un nivel ridicat de protecție 

a datelor, deoarece operatorul bazelor de date efectuează 

copii de rezervă cu regularitate. Utilizatorul poate instala 

data loggerele WiFi singur, fără nicio problemă.

Informații adiționale.

Pentru mai multe informații despre sistemul testo Saveris 

2 și pentru răspunsuri la întrebările dumneavoastră privind 

monitorizarea temperaturii și umidității vizitați www.testo.

com

Cârnații și produsele preparate din carne trebuie păstrate în condiții 
ambientale stricte, conform cerințelor specifice.

Temperatura trebuie monitorizată cu precizie, imediat după sacrificarea 
animalelor, astfel încât germenii și bacteriile să nu aibă nicio șansă.

”Calitatea cărnii și a preparatelor din carne pe 
care le oferim este principala noastră prioritate în 
activitatea zilnică. Sistemul de data loggere testo 
Saveris 2 corespunde cerințelor noastre exigente, 
oferă un raport preț/performanță inegalabil și îmi 
oferă siguranța pe care o doresc întotdeauna. Îl 
recomandăm fără rețineri.”

Ralf Spindler, 
Măcelar șef și administrator, Măcelăria Spindler


