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testo 176 T2 - Sıcaklık dataloggerı

Gıdaların depolanmasında, günde sadece bir kez yüzey ve iç sıcaklığının ölçülmesi 
yeterli değildir. Çünkü bu, manuel ölçümlerin ortalamada yaklaşık 1 saatimizi 
alacağını düşünürsek, günün kalan 23 saati için gıdaların saklama koşulları ile ilgili 
belirsizlik içinde olduğunuzu gösterir. Çözüm veri kaydedicilerdedir. İngilizce bir 
terim olsa da gıda sektörü dilinde data logger olarak da kullanılmaktadır. 

Veri kaydediciler ile sürekli ölçüm veya alarm fonksiyonlu otomatik iklim kontrolü, 
limit değerlerine her zaman uyulduğundan emin olmanızı sağlar. Ayrıca verinin 
dijitalleştirilmiş olması, her an ulaşılabilir olması ve geçmiş veriyi de dilediğimiz 
zaman bir tıkla analizini sağlıyor olması diğer avantajlarıdır. Bu sayede manuel anlık 
kontrol ölçümüne kıyasla riskler en aza indirilir, kalite korunur ve zaman kazanılır.

Soğuk oda ya da buzdolaplarında sürekli sıcaklık
kaydı yapmak hangi yollarla mümkün olabilir?
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Offline / manuel veri kayıt cihazları
Bu tip cihazların en önemli özelliği sadece geçmiş verinin analizinin yapılabiliyor 
olmasıdır. Bu her ne kadar bir dejavantaj gibi gözükse de wifi internet 
sağlayamadığımız yerlerde bu cihazların kullanılması kaçınılmazdır. Özellikle 
depolama ve lojistik uygulamalarında oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

Offline veri kayıt cihazları, genellikle bir PC yazılımı vasıtasıyla programlanır ve 
sonrasında bir dolap ya da soğuk oda içine yerleştirilir. Genellikle iki şekilde 
yapılır; cihaz ye doğrudan dolap içine yerleştirilebilir ya da harici bir sıcaklık 
sensörü takılarak cihaz oda dışında bırakılır, sensör oda içinde konumlandırılır.

Ölçüm tamamlandıktan sonra yine bir PC yazılımı vasıtasıyla PDF ya da Excel 
formatında raporlamalar yapılabilir. Tablolar ve grafikler bu raporlarda yer alabilir. 
Yanda, harici sıcaklık sensörünün dolap içinde konumlandırıldığı bir uygulama 
görselini bulabilirsiniz.

Uygulama ve kullanılacak cihazlar bazında standartları incelediğimizde, hızlı dondurulmuş gıdaların depolanması, 
muhafazası ve taşınması sırasında sıcaklığın izlenmesiyle ilgili Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Tebliğ No: 2014/48’e 
göre, sıcaklığı izlemek amacı ile kullanılan tüm ölçüm ve kayıt cihazları TS EN 12830, TS EN 13485 ve TS EN 
13486 standartlarına uygun olmalıdır. Testo’nun sizlere sunduğu ve bu yazıda da detaylarına ulaşacağınız sıcaklık 
veri kayıt cihazları bu standartlara sahiptir. Ölçümlerinizi güvenle yürütebilirsiniz. 

Cihaz ve uygulama tiplerine göz atalım;

https://www.testo.com/tr-TR/testo-176-t2/p/0572-1762


Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde

“Ortam/hava ve ürün sıcaklığı: fark gerçekten ne?” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain

www.testo.com.tr

Online / WLAN veri kayıt cihazları
Bu tip cihazlar sayesinde veriye her yerden ve her zaman bir akıllı telefon, 
tablet ya da PC üzerinden ulaşılabilir. Bulut tabanlı bu tip sistemlerde kul-
lanıcılar sisteme kendilerine özel kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapar. Kul-
lanıcı rollerine göre de yetkilere sahip olurlar.  

Tanımlanan sıcaklık limitlerinin dışına çıkıldığında, alarmlar tam olarak limit 
aşımının gerçekleştiği anda kullanıcılara e-posta ya da SMS yoluyla ulaştırılır. 
Hatta alarm gecikmesi fonksiyonu sayesinde uyarı ve alarm kavramlarını bir-
birinden ayırma fırsatı buluruz. Bir örnekle açıklayalım;

Veriye her an erişim bulut tabanlı sistemlerin en önemli avantajıdır ancak 
bunun yanında cihaza uzaktan erişim imkanı da verir. Sizden yüzlerce kilo-
metre uzakta bile olsa, bir WLAN veri kayıt cihazınız, bulunduğu yerdeki 
wifi ağına bağlı olduğu sürece, kontrolünüz altındadır. Cihaza uzaktan 
erişerek, cihaz adını, ölçüm sıklığını, alarm ayarları ve sistem uyarılarını 
değiştirebilirsiniz. Cihazınız belirli bir pil seviyesinin altına düştüğünde size 
uyarı dahi verebilir. Bunun yanında, elektrik beslemeyle çalışan WLAN veri 
kayıt cihazları da vardır.

Soğuk odalardaki soğutma üniteleri soğutma ve ardından defrost mantığıyla içerideki sıcaklık değerinin sürekli 
ve aynı sıklıkta dalgalanmasına sebep olur. Dolayısıyla sıcaklıktaki her limit aşımı, içerideki ürünün gıda güvenliği 
anlamında tehlikeye girdiğini ifade etmez. Yani +4 C sıcaklığa sahip bir soğuk oda içerisinde sıcaklıklar 0 C - 8 C 
aralığında salınım gösterebilir. Bu tip durumlarda belirli bir süreyle (Örneğin 30 dakika) alarm gecikmesi tanımlanır 
ve her limit aşımının alarm anlamı taşımayacağı ve kullanıcının da doğru yönlendirileceği bir sistem tasarımı sağl-
anmış olur.

Bu tip uygulamalarda bazen cihaz ekranının sahada çalışan kullanıcılar 
tarafından da izlenebilmesi talep edilir. Veri her ne kadar bulutta kul-
lanıcının erişimine her daim ve tüm detaylarıyla açık olsa da sahadaki 
kullanıcıların ekran üzerinden sıcaklık değerini görmeleri istenebilir. Aynı 
uygulamada ise ekransız WLAN veri kayıt cihazları da kullanılır. Buradaki 
en önemli farklardan biri elbette maliyetlerdir. Tahmin edileceği üzere, 
ekransız bir veri kayıt cihazı, ekranlıya nazaran biraz daha ekonomiktir. 
Burada seçim kullanıcıya bırakılır.

testo Saveris 2 - Veri izleme sistemi

testo Saveris Restaurant

testo Saveris Restaurant

Te
st

o 
Lt

d
. d

ile
d

iğ
i z

am
an

 d
eğ

iş
ik

lik
 y

ap
m

a 
ha

kk
ın

ı s
ak

lı 
tu

ta
r.

Testo
Ölçüm ve gıda güvenliği bülteni 
Sayı: 06/2019

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restoran-sensor
https://www.testo.com/tr-TR/solution/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/testo-saveris-2-t2/p/0572-2032

