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Economisește și asigură calitatea uleiului
de gătit cu instrumentul testo 270.

Soluții Testo
Exemplu de aplicație

Monitorizara regulată a uleiului de gătit este o cerință legală

în multe țări. Totalitatea componentelor polare (TPM) nu

poate depăși un anumit procentaj. Componentele polare

oferă informații despre vechimea și calitatea uleiului. Dacă

acesta este învechit, valoarea TPM va fi ridicată. În 

consecință, produsele prăjite sunt de calitate inferioară și 

pot ajunge să conțină substanțe dăunătoare sănătății. Uleiul 

de gătit atinge potențialul maxim cănd valoarea TPM se află

între 14 și 30 procente.

Utilizarea instrumentului testo 270 pentru testarea periodică

a valorii TPM din uleiul de gătit prezintă trei mai avantaje:

1. Respectați prevederile legale.

2. Economisiți până la 20% din costurile uleiului de gătit.

3. Produse prăjite de calitate înaltă înseamnă clienți

satisfăcuți.

Pe pagina următoare aflați cum funcționeaza mai exact.
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Provocarea

Monitorizarea regulată a uleiului de gătit și folosirea 

acestuia la capacitate maximă poate fi o adevărată 

provocare pentru multe afaceri. Timpul joacă un rol foarte 

important. Nu este ușor să verificați periodic calitatea 

uleiului de gătit în timp ce acesta este folosit, să întrerupeți 

programul de lucru pentru a realiza măsurătorile, să 

explicați angajaților modul de folosire a instrumentului și pe 

lângă acestea, să continuați să lucrați într-un mediu igienic, 

corespunzător indicațiilor HACCP.  

Este esențial ca măsurătoarea să se desfășoare într-un 

mod eficient, de exemplu, instrumentul de măsură să fie 

mereu pregătit pentru a putea fi utilizat. În plus, fiecare 

membru al personalului trebuie să fie capabil să efectueze 

măsurătoarea fără cunoștințe anterioare sau pregătire 

intensivă. Când vine vorba de igienă, nu poate fi făcut nici 

un compromis. Din acest motiv, instrumentul de măsurare 

trebuie să fie ușor de curățat. 

Soluția

Măsurătorile efectuate cu instrumentul testo 270 urmează 

un principiu simplu: porniți aparatul, îl introduceți în uleiul 

fierbinte, măsurați și ați terminat! Testerul este pregătit 

pentru utilizare imediat după ce a fost pornit și poate fi 

operat ușor cu ajutorul celor patru butoane existente, 

intuitive. Datorită designului ergonomic, manipularea este 

comodă și sigură. Valorile limită pot fi de asemenea stabilite 

individual și pot să fie protejate de modificări accidentale 

ale datelor, prin inserarea unui cod pin. De ajutor în 

măsurarea este și ecranul mare, cu iluminare. Valoarea TPM 

și ecranul luminează intermitent, până când valoarea finală 

Prima dată măsurați, apoi clătiți senzorul și la final uscați senzorul - asta este tot.

este atinsă. Conținutul TPM al uleiului testat este afișat de 

două ori: ca procentaj și sub forma unor LED-uri ce indică 

calitatea uleiului sub principiul culorilor de la semafor. 

Personalul poate analiza calitatea uleiului dintr-o privire și 

poate acționa în conformitate dacă acesta trebuie înlocuit. 

După măsurătoare, carcasa de protecție ”TopSafe” poate 

fi îndepărtată și curățată în mașina de spălat vase. Uleiul 

de pe senzor poate fi curățat ușor folosind apă și puțin 

detergent de vase uzual.

Avantajele.

Instrumentul de măsură testo 270 garantează cea mai 

înaltă calitate a uleiului de gătit și a mâncării prin nivelul 

ridicat de acuratețe. Astfel, este garantată satisfacția 

clienților. Măsurătorile periodice previn înlocuirea uleiului 

prea devreme sau prea târziu - acest lucru poate reduce 

consumul de ulei cu până la 20%, reducând astfel și 

costurile.

Mai multe informații. 

Pe www.testo.com/ro-RO/produse/testo-270 găsiți 

informații tehnice și răspunsuri la întrebările dvs. referitoare 

la calitatea uleiului de gătit și instrumentul testo 270.

Exemplu de calcul

Consum lunar:  1,000 L

Costul unui litru de ulei:  0.70 €

20 % economisire anuală:  1,680 €


