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Temperatura i ciśnienie muszą być stale monitorowane w 

procesie sterylizacji i pasteryzacji żywności. Zapewnienie 

odpowiednich parametrów procesów gwarantuje 

skuteczność konserwacji i bezpieczeństwo żywności. 

System rejestracji danych HACCP Testo 191 HACCP 

jest inteligentnym rozwiązaniem dla monitorowania i 

dokumentowania temperatury i ciśnienia w procesach 

pasteryzacji, sterylizacji oraz liofilizacji. System składa 

Oszczędzaj czas i pieniądze podczas 
sterylizacji i pasteryzacji produktów 
spożywczych za pomocą systemu 
rejestracji danych HACCP testo 191

się z czterech rejestratorów danych temperatury, jednego 

rejestratora danych ciśnienia, jednej walizki wielofunkcyjnej i 

oprogramowania do programowania oraz odczytu rejestratorów.

Inteligentne rozwiązanie typu all-in-one firmy Testo 

umożliwia bardziej efektywne monitorowanie procesów 

produkcyjnych i ich zrównoważoną optymalizację. 

Oznacza to niezawodne przestrzeganie standardów 

jakości oraz oszczędność czasu i pieniędzy każdego dnia.

Testo
Przykład zastosowania
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Przykład zastosowania Sterylizacja i pasteryzacja

Wyzwanie

Zgodnie z postanowieniami pakietu higienicznego UE, a w 

szczególności dyrektywy (WE) nr 178/2002 i dyrektywy (WE) 

nr 852/2004, odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności 

spoczywa na jej producencie.

Ten ostatni musi wprowadzić system kontroli (HACCP) 

oparty na analizie ryzyka oraz zdefiniować krytyczne punkty 

kontroli i procesy produkcyjne, które mają być stosowane. 

W szczególności, jeśli chodzi o konserwację termiczną, 

musi on zatwierdzać i dokumentować bezpieczeństwo oraz 

skuteczność procesu produkcyjnego poprzez ciągłe pomiary 

czasu i temperatury.

W szczególnie krytycznych procesach, jeśli to konieczne, 

konserwowany produkt nie może nawet zostać uwolniony 

lub dalej przetwarzany bez analizy danych dotyczących 

temperatury i ciśnienia.

Oprócz skuteczności procesu, producent żywności musi 

zapewnić, w drodze regularnych testów, że sprzęt i systemy 

stosowane w procesie konserwacji działają prawidłowo, 

zgodnie z ich specyfikacjami.

Jednakże nie tylko bezpieczeństwo żywności jest 

przedmiotem zainteresowania w trakcie konserwacji. W 

centrum uwagi znajdują się również smak i konsystencja 

produktu końcowego, ponieważ w ostatecznym rozrachunku 

są one w znacznym stopniu uzależnione od stałych warunków 

w procesie konserwacji.

Zarówno wyniki monitorowania temperatury i ciśnienia w 

trakcie procesu konserwacji, jak i wyniki walidacji stosowanych 

systemów muszą być nienagannie udokumentowane przez 

odpowiedzialny personel i dostarczone jako dowód dla 

audytów wewnętrznych lub zewnętrznych.

Aby spełnić te wymagania, kierownicy jakości zazwyczaj 

polegają na rozwiązaniach systemowych składających się 

z rejestratorów danych i oprogramowania. Są one jednak 

często skomplikowane w obsłudze i podatne na zużycie, 

przez co codzienna praca jest trudniejsza niż to konieczne.

Puszkowana kiełbasa w autoklawie

Pasteryzacja napojów owocowych.
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Rozwiązanie

System rejestracji danych testo 191 HACCP upraszcza 

monitorowanie i dokumentowanie temperatury i ciśnienia w 

procesach sterylizacji, pasteryzacji oraz liofilizacji. Składa 

się z pięciu rejestratorów danych, intuicyjnie obsługiwanego 

oprogramowania i jednej walizki wielofunkcyjnej.

Rejestratory danych HACCP

Rejestratory temperatury wykonane są ze stali nierdzewnej 

i wytrzymałego tworzywa (PEEK). Oba materiały są 

bezpieczne dla żywności, a zarówno rejestratory, jak i 

oprogramowanie posiadają certyfikat HACCP International.

Dzięki małym rozmiarom, rejestratory danych mogą być 

stosowane bez problemów nawet w systemach o małej 

przestrzeni oraz w małych workach, słoikach lub puszkach. 

Elastyczne sondy pomiarowe o długości do 775 mm 

umożliwiają pomiar pomiędzy produktami lub w innych 

szczelinach w systemie trudnym do monitorowania. Wielkość 

rejestratorów danych można również zmieniać poprzez 

zastosowanie dwóch baterii o różnej wysokości, które 

można dowolnie łączyć ze wszystkimi rejestratorami danych.

Zakres pomiarowy rejestratorów danych wynosi od -50 do

+140°C lub 1 mbar do 4 bar abs. Sondy modeli 

są sztywne lub elastyczne i różnią się długością 

(sztywne: 25 mm i 115 mm, elastyczne: 775 mm).

 

Koncepcja baterii rejestratorów danych

Światowa innowacja systemu znacznie ułatwia pracę 

inspektorów jakości w przemyśle spożywczym: bateria 

rejestratorów danych i technologia pomiarowa znajdują się w 

dwóch oddzielnych obudowach. Pokrywa umożliwia szybką 

i łatwą wymianę obu typów baterii bez użycia narzędzi. Po 

wymianie baterii, rejestratory pozostają w 100% szczelne.

System danych Testo 191-T1 w obu wersjach baterii.

Rejestratory danych Walizka wielofunkcyjna

Oprogramowanie

Przykład zastosowania Sterylizacja i pasteryzacja
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Wyposażone dla każdego wyzwania: system danych Testo 191 HACCP.

Przykład zastosowania Sterylizacja i pasteryzacja

Pomiar temperatury w 

puszce:

testo 191-T1 + uchwyt

Pomiar temperatury 

bezpośrednio w żywności:

testo 191-T1

Pomiar temperatury 

w puszce/butelce z 

zamontowanym na zewnątrz 

rejestratorem: testo 191-T2 

+ puszka i przystawka do 

butelek

Pomiar temperatury 

otoczenia: testo 191-T1 + 

zamocowanie

zacisk i opaska kablowa 

(opaska kablowa nie 

wchodzi w zakres dostawy)

Pomiar temperatury w 

szczególnie głębokich 

puszkach/butelkach:

testo 191-T3 + puszka i 

przystawka do butelek

 W zależności od 

zastosowania, można 

zmieniać rozmiar 

rejestratora dzięki naszej 

elastycznej koncepcji 

baterii.

Pomiar temperatury w 

trakcie liofilizacji:

testo 191-T3/-T4 + uchwyt 

na sondę do liofilizacji

Pomiar temperatury i 

ciśnienia do sterylizacji w 

autoklawach: testo 191-T1 + 

testo 191-P1

Możliwe zastosowanie

Możliwe zastosowanie Możliwe zastosowanie

Możliwe zastosowanie
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Ponieważ tylko bezpieczna 

żywność naprawdę dobrze 

smakuje: testo 191-T2 z 

puszką i przystawką do 

butelek mierzącą temperaturę 

soku owocowego.

Przykład zastosowania Sterylizacja i pasteryzacja
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Przykład zastosowania Sterylizacja i pasteryzacja

Walizka wielofunkcyjna

Walizka transportowa ze zintegrowanym modułem 

programującym i odczytującym jest również używana 

do konfiguracji i odczytu do ośmiu rejestratorów danych 

równolegle. Konfiguracja i odczyt są wykonywane przez 

USB za pomocą profesjonalnego oprogramowania testo 

191. Poniżej pokazana została  walizka i zamontowane w 

niej rejestratory. Do wykonania pozostaje tylko ustawienie 

odpowiednich parametrów i system jest gotowy do użycia.

Wielofunkcyjna walizka na maksymalnie osiem rejestratorów danych.
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Przykład zastosowania Sterylizacja i pasteryzacja

Profesjonalne oprogramowanie testo 191

W przeciwieństwie do innych rozwiązań programowych 

dla rejestratorów danych sterylizacji i pasteryzacji, 

profesjonalne oprogramowanie testo 191 robi wrażenie 

dzięki jednoznacznym wskazówkom dla użytkowników i 

wyraźnemu skupieniu się tylko na tych funkcjach, które są 

naprawdę potrzebne w codziennej pracy. Ich obsługa jest 

intuicyjna i jasna:

• Podczas programowania rejestratorów danych, 

wybór należy do Ciebie. Każdy rejestrator danych 

można skonfigurować indywidualnie lub jednocześnie 

przesłać pojedynczą konfigurację do maksymalnie ośmiu 

rejestratorów danych.

• Przykładowa wizualizacja i objaśnienie poszczególnych 

parametrów procesu (np. zakres temperatur, minimalny 

czas podtrzymywania, maksymalny czas aklimatyzacji itp.) 

ułatwiają definiowanie parametrów pomiaru.

 

• Czas rozpoczęcia pomiaru można dowolnie wybierać - 

poprzez określony czas lub w przypadku przekroczenia 

bądź niedotrzymania zdefiniowanej wartości pomiaru.

• Po zakończeniu pomiaru użytkownik natychmiast widzi, 

czy był on udany, czy też nie. Wyniki pomiarów można 

wyświetlać indywidualnie dla każdego rejestratora lub 

równolegle dla wszystkich używanych rejestratorów, w 

postaci wykresu lub tabeli.

• Prześlij zdjęcia używanego systemu i umieść na nich 

rejestratory danych w procedurze pomiarowej, aby wyraźniej 

zobrazować ustawienia pomiarowe.

• Raporty są tworzone automatycznie, ale mogą być 

również konfigurowane indywidualnie. Możesz otrzymać plik 

pdf po jednym naciśnięciu przycisku.
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Szybko, wydajnie, niezawodnie: Zalety w skrócie

Niezawodna technologia o najwyższym poziomie precyzji, 

bezproblemowa integracja z procesami użytkownika i 

zwiększona wydajność w codziennej pracy: dzięki testo 191 

HACCP

 

System rejestracji danych pozwala zaoszczędzić czas i 

pieniądze podczas monitorowania temperatury i ciśnienia w 

procesach sterylizacji, pasteryzacji oraz liofilizacji.

Przykład zastosowania Sterylizacja i pasteryzacja

09
81

 0
53

4/
p

ic
/0

9.
20

18
 –

 N
as

za
 f

irm
a 

za
st

rz
eg

a 
so

b
ie

 p
ra

w
o 

w
p

ro
w

ad
za

ni
a 

zm
ia

n,
 w

 t
ym

 t
ak

że
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch
 b

ez
 w

cz
eś

ni
ej

sz
eg

o 
up

rz
ed

ze
ni

a.

Więcej informacji.

Dalsze informacje i odpowiedzi na wszystkie pytania do-

tyczące monitorowania temperatury i ciśnienia przy steryl-

izacji i pasteryzacji można uzyskać od naszych ekspertów.

Oszczędność czasu

• Nie jest wymagany czas 

przygotowania instalacji do 

pomiarów z rejestratorami 

danych testo 191 (np. dla 

przepustów kablowych lub 

uszczelnień).

• Baterie rejestratorów danych 

mogą być wymieniane szybko i 

bezpiecznie.

• W wielofunkcyjnej 

walizce można jednocześnie 

zaprogramować i odczytać do 

ośmiu rejestratorów danych.

• Intuicyjne oprogramowanie 

i raport za pomocą jednego 

kliknięcia oszczędzają 

czas podczas oceny i 

dokumentowania danych 

pomiarowych.

Bardziej wydajny pomiar

• Wyposażony do każdego 

zadania pomiarowego: 

inteligentna koncepcja baterii 

umożliwia dostosowanie 

wielkości rejestratora do 

dostępnej przestrzeni.

• Długie, elastyczne sondy 

testo 191-T3/-T4 mierzą 

nawet w trudno dostępnych 

miejscach.

• Za pomocą testo 191-

T4 można wykonać dwa 

odczyty lub zmierzyć różnice 

temperatur za pomocą jednego 

rejestratora.

Polegaj na swoim sprzęcie

• Innowacyjna konstrukcja 

rejestratorów danych zapewnia 

100% szczelność po wymianie 

baterii.

• Wysokiej jakości materiały 

i innowacyjna konstrukcja 

sprawiają, że rejestratory 

danych testo 191 są wyjątkowo 

wytrzymałe i trwałe.


