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Soğuk ve donuk gıdalardaki ölçüm uygulamalarında doğru problarla çalışma yapmazsak hem cihazımızda 
fiziksel hasarlara sebep olabilir hem de ölçüm sonuçlarımızda hatalara yol açabiliriz. Sıcaklık ölçümlerinin 
bir fırında, hazırlama alanında, farklı tip ürünlerin mal kabulünde, derin dondurucularda ve bunun gibi 
birçok farklı alanda, farklı sıcaklık değerlerinde gerçekleştirilebileceğini düşündüğümüz zaman doğru 
uygulama ve doğru prob kombinasyonunun ne kadar önemli olduğunu da rahatlıkla anlayabiliriz.

Aşağıdaki tablolarda yer alan örneklere de göz attığımızda bu uygulamaların ve buna karşılık gelebilecek 
ölçüm ihtiyaçlarının çeşitliliğini analiz etmemiz kolaylaşacaktır;

Soğuk/Donuk gıdalarda batırma tip sıcaklık probuyla
ölçüm alırken nelere dikkat etmeliyim?
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Taze et (toynaklı hayvanlar, büyükbaş)  ≤ +7  °C

Taze kümes hayvanı, küçükbaş  ≤ +4  °C

Sakatat    ≤ +3  °C

Kıyma (AB işletmelerinden)    

Kıyma (hazırlanıp yerinde satılan)  ≤ +2  °C

Et hazırlama (AB işletmelerinden)     

Et hazırlama (hazırlanıp yerinde satılan)  ≤ +4  °C

Pişmiş et ürünleri, şarküteri  ≤ +7  °C

Taze balık    ≤ +2  °C

Tütsülenmiş balık    ≤ +7  °C

Et, balık – donmuş   ≤ -12 °C

Et, balık – derin dondurulmuş  ≤ -18 °C

Derin dondurulmuş ürünler   ≤ -18 °C

Dondurma    ≤ -18 °C

Süt ürünleri, tavsiye edilen   ≤ +10 °C

Tam pişmemiş dolgulu unlu mamuller  ≤ +7   °C

Yumurta (yumurtlamadan sonraki 18. günden itibaren)     +5 ... +8 °C

      

Taze et (toynaklı hayvanlar, büyükbaş)  ≤ +7  °C

Taze kümes hayvanı, küçükbaş  ≤ +4  °C

Sakatat    ≤ +3  °C

Kıyma (AB işletmelerinden)  ≤ +2  °C 

Kıyma (hazırlanıp yerinde satılan)  ≤ +7  °C

Et hazırlama (AB işletmelerinden)   ≤ +4  °C 

Et hazırlama (hazırlanıp yerinde satılan)  ≤ +7  °C

Pişmiş et ürünleri, şarküteri  ≤ +7  °C

Taze balık    ≤ +2  °C

Tütsülenmiş balık    ≤ +7  °C

Et, balık – donmuş   ≤ -12 °C

Et, balık – derin dondurulmuş  ≤ -18 °C

Derin dondurulmuş ürünler   ≤ -18 °C

Dondurma    ≤ -18 °C

Süt ürünleri, tavsiye edilen   ≤ +7  °C

Tam pişmemiş dolgulu unlu mamuller          ≤ +7  °C

Yumurta (yumurtlamadan sonraki 18. günden itibaren)    +5 ... +8 °C

Depolama tesislerinde

Servise hazır sıcak yemek   ≥ +65 °C

Soğuk yemekler     

Şarküteri, krudite, söğüş et  ≤ +7   °C 

Dondurulmamış salatalar, soslar (süt, yumurta),  

tatlılar    ≤ +7   °C

Servis tezgahlarında

Mal kabulde

testo Saveris Restaurant - Sensörler

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restoran-sensor


Yazının devamında daldırma derinlikleri ve prob tipleri, sensörün cevap süresi ve ortam sıcaklığına göre 
dikkat edilmesi gerekenler üzerine notlar bulabileceksiniz.

Donuk olmayan gıdalarda batırma prob ile sıcaklık ölçümü   
Ölçülecek gıda ile probumuz arasında optimum ısı transferinin sağlanması için ölçülecek ürünün içine 
ölçüm probu çapının en az 5 katı (optimum seviyede 10 katı) kadar daldırma yapmak gerekmektedir.

Örneğin;
Temometremizin prob çapı = 4 mm
Daldırma derinliği = 4 mm x 5 = 20 mm şeklinde olmalıdır.
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Ölçüm derinliği (Batırma)                               Daldırma batırma probları                               Donuk gıda probu

Daldırma/batırma probları, özellikle likit veya yarı katı / katı ürünlerin (et, balık, pasta hamuru vb) iç
sıcaklık ölçümü için tasarlanmıştır. Bazı durumlarda ortam/hava ölçümü için de kullanılabilirler.

Donuk gıdalarda özel tirbuşon uçlu prob ile sıcaklık ölçümü
Donuk gıda gibi zor ölçümlerde özel bir prob kullanmak gerekir. Bu prob tipinde kendinden burgulu bir 
yapı bulunmaktadır. Optimum ölçümde bu probun burgu kısmının tamamının ürünün içine daldırılmış ol-
ması gerekmektedir.
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testo 105 - Sıcaklık ölçüm cihazıtesto 108 - Sıcaklık ölçüm cihazı

https://www.testo.com/tr-TR/urunler/batirma-tip-termometre
https://www.testo.com/tr-TR/testo-108/p/0563-1080
https://www.testo.com/tr-TR/testo-105/p/0563-1051


Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde “İnfrared termometrelerle ölçüm alınırken

nelere dikkat etmeliyim?” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain

www.testo.com.tr

Ölçüm sensörünün cevap süresi

Her bir probun (içinde sensörü barındıran kısım) ölçtüğü gıda ürünün tam sıcaklığına erişmesi yani doğru 
sıcaklık değerine ulaşması için bir süreye ihtiyacı vardır. Bu süre, teknik dilde t99 süresi olarak geçer ve 
termometrelerin broşürlerinde de yer alır. Probun tasarımı, sensör tipi, kullanılan materyalin kalınlığı gibi 
parametrelerin belirlediği bu süre genel olarak 15 saniye ile 3 dakika arasında değişir. Daha kısa ve daha 
uzun t99 sürelerine sahip problar da bulunur.

Ortam sıcaklığının sensöre etkisi

Özellikle thermocouple tipi sıcaklık sensörlerine sahip problarda dikkat etmemiz gereken bir parametre-
dir. Eğer ölçüm cihazımız soğuk ortamda ortalama 2 dakikadan fazla kalırsa bir sonraki ölçüm için cihaz 
gövdesinin ve probun sonraki ölçüm alanındaki ortam sıcaklığına alışması gerekecektir. Bu da iki ortam 
arasındaki sıcaklık farkına göre ortalama 15-20 dakika gibi bir süre anlamına gelir. Bu duruma dikkat
edilmezse ölçüm sonuçlarında önemli sapmalar oluşabilir.

Son bir not; anlık ölçüm uygulamarında kullanılan herhangi bir termometrenizi asla
derin dondurucu alanlarda saklamayınız! !
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testo Saveris Restaurant -
Dijital gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi

https://www.testo.com/tr-TR/solution/saveris-restaurant

