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Simplesmente mais intuitivo: software fácil de usar 

com processos de medição e documentação guiados, 

juntamente com um relatório de apenas um clique

Simplesmente mais seguro: bateria e tecnologia de 

medição em duas carcaças separadas - para substituição 

segura da bateria e registradores hermeticamente fechados

Simplesmente mais rápido: configuração simultânea 

e leitura de até oito data loggers por meio do estojo 

multifuncional

Simplesmente mais flexível: o conceito de bateria 

inteligente permite alturas diferentes para uso versátil em 

seu processo

HACCP  
sistema de data logger

testo 191 – monitoramento de temperatura 
e pressão em processos de esterilização, 
pasteurização e liofilização

O sistema de data logger HACCP testo 191 para processos 

de pasteurização, esterilização e liofilização permite o 

monitoramento inteligente de temperatura e pressão 

em processos de preservação térmica. 4 data loggers 

de temperatura, 1 data logger de pressão e acessórios 

adequados oferecem a solução adequada para cada 

aplicação de medição - seja em produtos, em latas ou em 

garrafas.

Os data loggers duráveis permitem a substituição rápida e 

segura da bateria e permanecem 100% fechados após a 

troca. O tamanho do data logger pode variar devido a dois 

tipos diferentes de bateria.

O estojo multifuncional permite que os data loggers 

sejam armazenados com segurança e que sejam lidos 

e configurados usando a unidade de programação e 

leitura integrada.

Os estudos de medição podem ser realizados rápido e 

facilmente por meio do software testo 191 professional.
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Visão geral dos componentes do sistema

Os data loggers HACCP são oferecidos em um modelo de pressão 

e quatro de temperatura. Eles representam robustez, durabilidade e 

confiabilidade. A rosca indica que as baterias podem ser trocadas com 

segurança em apenas alguns segundos sem ferramentas. Devido ao 

design hermeticamente fechado do logger, ele permanece 100% fechado 

mesmo após a troca da bateria.

Os data loggers são configurados e lidos usando o software testo 

191 professional. Tudo isso sem precisar de um manual de instruções 

de 400 páginas e menus complicados. Mas com a utilização de processos 

guiados, visualização de dados útil e o inovador relatório de apenas um 

clique: o relatório recupera os parâmetros da última medição, para que 

você possa exercer sua função de fornecer documentação de maneira 

rápida e eficiente, sem precisar redefinir todos os parâmetros e relatório 

toda vez.

O estojo multifuncional para o testo 191 completa o sistema. É 

robusto, inteligente e prático, fornecendo não apenas armazenamento 

para os data loggers, mas também permitindo a configuração e leitura. 

Uma unidade de programação e leitura é instalada em todos os estojos. 

Isso significa que até 8 data loggers podem ser configurados e lidos 

simultaneamente.
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Dados para pedidos

testo 191-T1 testo 191-T3

testo 191-P1

testo 191-T2

testo 191-T4

testo 191-T1, data logger de 
temperatura HACCP, incluindo 
bateria grande, adaptador de 
distância longo para unidade de 
programação e leitura testo 191, 
protocolo de calibração.

testo 191-T3, data logger de 
temperatura HACCP, incluindo 
bateria grande, adaptador de 
distância longo para unidade de 
programação e leitura testo 191, 
protocolo de calibração.

testo 191-P1, data logger de 
pressão HACCP, incluindo bateria 
grande e protocolo de calibração.

testo 191-T2, data logger de 
temperatura HACCP, incluindo 
bateria grande, adaptador de 
distância longo para unidade de 
programação e leitura testo 191, 
protocolo de calibração.

testo 191-T4, data logger de 
temperatura HACCP, incluindo 
bateria grande, adaptador de 
distância curto para unidade 
de programação e leitura 
testo 191, extensão de rosca, 
protocolo de calibração.

Nº do pedido 0572 1911 Nº do pedido 0572 1913

Nº do pedido 0572 1916

Nº do pedido 0572 1912

Nº do pedido 0572 1914

testo 191 case Nº do 
pedido

estojo testo 191 pequeno, estojo para transporte, armazenamento, programação e leitura de data loggers HACCP testo 
191, incluindo cabo USB e 1 unidade de programação e leitura para um máximo de 8 data loggers.
Oferece espaço para 1 unidade de programação e leitura. Dimensões: 340 x 265 x 60 mm.

0516 1901

Accessórios Nº do 
pedido  

bateria testo 191 pequena, revestida com PEEK. Para a fonte de energia de todos os modelos testo 191. Faixa de 
aplicação: -20 a +140°C.

0515 1900

bateria testo 191 grande, revestida com PEEK. Para a fonte de energia de todos os modelos testo 191. Faixa de aplicação: 
-50 a +140°C.

0515 1901

fixador de latas e garrafas testo 191 pode fixar o data logger testo 191 em latas ou garrafas. 0554 0458
testo 191 pode ser usado para ajustar a posição da sonda dos data loggers testo 191 e para melhorar a estabilidade. 0554 1906
suporte da sonda de liofilização testo 191 para uma medição mais precisa da temperatura da superfície com testo 191-T3 
e testo 191-T4.

0554 1907

Abraçadeiras de retenção para os loggers testo 191 (bolsa com 5 espaços). 0554 0297
Adaptadores de distância curtos para fixar o data logger testo 191-T4 na unidade de programação e leitura. 0554 0298

Adaptadores de distância longos para fixar os data loggers testo 191-T1, testo 191-T2 e testo 191-T3 na unidade de 
programação e leitura.

0554 0299

Certificado de calibração de temperatura ISO (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), pontos de calibração -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; 
+140°C

0520 0141

Certificado de calibração de temperatura DAkkS (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), pontos de calibração -50°C; 0 C; +90°C; 
+121°C; +140°C

0520 0281

Certificado de calibração de pressão ISO (testo 191-P1), pontos de calibração 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025

Certificado de calibração de pressão DAkkS (testo 191-P1), pontos de calibração 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 
/4400 / 5000 mbar

0520 0215

testo 191 software Nº do 
pedido

software testo 191 professional, software para configuração e leitura de data loggers HACCP testo 191.
Requisitos de sistema: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10.

0554 1911
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Data loggers HACCP testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Parâmetro de medição / tipo 
de sonda

Temperatura (Pt1000) Pressão (sensor 
piezoresistivo)

Faixa de medição -50 a +140°C 1 mbar a 4 bar abs.

Precisão ±0,2°C (-50 a -40°C)
±0,1°C (-40 a +140°C)

± 20 mbar

Resolução 0,01°C 1 mbar

Memória de leitura 60.000 leituras 30.000 por canal 60.000 leituras

Ciclo de medição 1 s to 24 h

Temperatura de armazenagem -20 to +50°C

Dimensões

Logger com bateria pequena 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Logger com bateria grande 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Eixo da sonda 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Ponteira do eixo da sonda – 3 x 25 mm –

Bateria grande (padrão)

Tipo de bateria ½ AA lítio

Vida útil 2.500 horas de operação (ciclo de medição de 10 segundos a +121°C)

Faixa de aplicação -50 a +140°C

Bateria pequena (opcional)

Tipo de bateria 2 x célula de botão de lítio

Vida útil 250 horas de operação (ciclo de medição de 10 segundos a +121°C)

Faixa de aplicação -20 a +140°C

Dados técnicos


