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Temperatura și presiunea trebuie monitorizate constant în 

sterilizarea și pasteurizarea alimentelor. Acest lucru asigură 

că valorile de măsurare necesare pentru procesul respectiv  

de conservare sunt respectate și că temperatura este 

uniform distribuită în sistemele corespunzătoare.

Sistemul de înregistrare a datelor testo 191 CFR reprezintă 

soluția inteligentă pentru monitorizarea și documentarea 

temperaturii și a presiunii în procesele de autoclavare și 

Economisiți timp și bani în sterilizarea și 
pasteurizarea alimentelor cu ajutorul  
sistemului de înregistrare a datelor testo 
191 HACCP.

liofilizare. Sistemul este compus din patru înregistratoare 

a datelor de temperatură, un înregistrator al datelor de 

presiune, o trusă multifuncțională și un software pentru 

programarea și citirea înregistratoarelor.

 

Soluția inteligentă și compactă, de la Testo vă permite să 

monitorizați mai eficient procesele de producție și să le 

optimizați în mod durabil. Aceasta înseamnă că respectați în 

mod fiabil standardele de calitate și economisiți timp și bani 

în fiecare zi.

Testo
Exemplu de aplicație
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Exemplu de aplicație Sterilizare și pasteurizare

Provocarea

Conform prevederilor pachetului de igienă al UE, în special 

Directiva (CE) nr. 178/2002 și directiva (CE) nr. 852/2004, 

responsabilitatea pentru siguranța alimentelor revine 

producătorului de produse alimentare.

Acesta din urmă trebuie să introducă un sistem de auto-

monitorizare (HACCP) bazat pe o analiză a riscurilor și 

să definească punctele critice de control și procesele 

de producție care vor fi utilizate. În special în ceea ce 

privește conservarea termică, aceștia trebuie să valideze 

și să documenteze siguranța și eficacitatea procesului de 

producție prin măsurări continue de timp și temperatură.

În procese deosebit de critice, dacă este necesar, produsul 

conservat nu trebuie nici măcar eliberat sau prelucrat 

suplimentar fără o analiză a temperaturii și presiunii.

Pe lângă eficacitatea procesului, producătorul de 

alimente trebuie să se asigure, prin testare periodică, 

că echipamentele și sistemele utilizate pentru procesul 

de conservare funcționează corect în conformitate cu 

specificațiile acestora.

Cu toate acestea, nu este doar siguranța alimentelor care 

este de interes în timpul conservării. Aroma și textura 

produsului final sunt, de asemenea, în centrul atenției, 

deoarece la final, acestea sunt dependente de condițiile 

constante din timpul procesului de conservare. 

Atât rezultatele monitorizării temperaturii și a presiunii în 

timpul procesului de conservare, cât și rezultatele validării 

sistemelor utilizate trebuie să fie documentate impecabil de 

către personalul responsabil și furnizate ca dovadă pentru 

audituri interne sau externe. 

Pentru a îndeplini aceste cerințe, supraveghetorii 

responsabili de calitate se bazează, în general, pe soluții 

de sistem constând în înregistratoare de date și software. 

Totuși, acestea sunt adesea complicat de manevrat și 

sensibile la uzură, făcând ca munca de zi cu zi să fie mai 

dificilă decât este necesar.

Autoclavarea cârnaților la conservă.

Pasteurizarea sucurilor din fructe.
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Soluția

Sistemul de înregistrare a datelor testo 191 simplifică 

monitorizarea și documentarea temperaturii și presiunii în 

procesele de sterilizare, pasteurizare și liofilizare. Acesta 

cuprinde cinci înregistratoare de date, un software operat 

intuitiv și o trusă multifuncțională.

Înregistratoarele de date HACCP

Înregistratoarele de date pentru temperatură sunt fabricate 

din oțel inoxidabil și polieteretercetonă robustă (PEEK). 

Ambele materiale sunt sigure pentru alimente - atât 

înregistratoarele, cât și software-ul sunt certificate prin 

HACCP Internațional.

Datorită designului lor de dimensiuni mici, înregistratoarele 

de date pot fi folosite fără probleme chiar și în sisteme cu 

puțin spațiu și în pungi tubulare, borcane sau conserve. 

Sondele de măsurare flexibile cu o lungime de până la 775 

mm permit măsurarea între produse sau în alte goluri ale 

unui sistem care sunt dificil de monitorizat. Dimensiunea 

înregistratoarelor de date poate fi, de asemenea, variată 

prin utilizarea a două baterii de diferite înălțimi, care pot fi 

combinate cu toate înregistratoarele de date.

Intervalul de măsurare al înregistratoarelor de date este de 

la -50 la +140 °C sau 1 mbar până la 4 bar abs. Sondele 

modelelor sunt rigide sau flexibile și diferă în lungime (rigid: 

25 mm și 115 mm, flexibil: 775 mm).

Conceptul de baterie al înregistratoarelor de date

O inovație globală a sistemului facilitează foarte mult 

activitatea supraveghetorilor responsabili de calitate din 

industria alimentară: bateria înregistratoarelor de date și 

tehnologia de măsurare sunt conținute în două carcase 

separate. Capacul filetat permite schimbarea rapidă și 

ușoară a ambelor tipuri de baterii fără niciun instrument. 

Iar după înlocuirea bateriei, înregistratoarele rămân etanșe 

100%.

înregistratoarele de date testo 191-T1 cu ambele tipuri de baterie.

Înregistratoarele de date Trusă multifuncțională

Software

Exemplu de aplicație Sterilizare și pasteurizare
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Echipat pentru fiecare provocare: testo 191 în uz.

Măsurarea temperaturii 

într-o conservă   

testo 191-T1 + suport

Măsurarea temperaturii 

direct în aliment: 

testo 191-T1

Măsurarea temperaturii 

într-un flacon/conservă 

cu înregistratorul de date 

montat extern: testo 191-T2 

+ atașament pentru flacon 

sau conservă

Măsurarea temperaturii 

mediului ambiant: testo 

191-T1 + clemă de susținere 

și curea autoblocantă 

(cureaua autoblocantă nu 

este inclusă în pachet)

Măsurarea temperaturii în 

flacoane/conserve deosebit 

de adânci:  

testo 191-T3 + atașament 

pentru flacon sau conservă

În funcție de aplicație, 

puteți varia dimensiunea 

înregistratorului prin 

conceptul nostru de baterie 

flexibilă.

Măsurarea temperaturii în 

liofilizare:

testo 191-T3 / -T4 + suport 

sondă liofilizare

Măsurarea temperaturii și 

presiunii pentru sterilizare 

în autoclave: testo 191-T1 + 

testo 191-P1

aplicație posibilă

aplicație posibilă aplicație posibilă

aplicație posibilă

Exemplu de aplicație Sterilizare și pasteurizare
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Pentru că numai alimentele 

sigure au un gust cu 

adevărat bun: testo 191-T2 

cu atașament pentru flacon 

sau conservă, care măsoară 

temperatura unui suc de 

fructe. 

Exemplu de aplicație Sterilizare și pasteurizare
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Trusa multifuncțională 

Trusa de transport cu unitatea de programare și citire 

integrată este, de asemenea, utilizată pentru a configura 

și a citi până la opt înregistratoare de date în paralel. 

Configurarea și citirea sunt realizate de USB prin intermediul 

software-ului profesional testo 191. Este afișată o imagine 

a trusei și a înregistratoarelor conținute în aceasta. Tot ce 

mai rămâne de făcut este să setați parametrii relevanți - iar 

acum este gata de utilizare.

Trusă multifuncțională pentru până la opt înregistratoare de date.
 

Exemplu de aplicație Sterilizare și pasteurizare
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Software-ul profesional testo 191

Spre deosebire de alte soluții software pentru 

înregistratoarele datelor de sterilizare și pasteurizare, 

software-ul profesional testo 191 este impresionant datorită 

ghidării simple pentru utilizator și datorită concentrării 

clare asupra acelor funcții de care aveți nevoie cu adevărat 

pentru activitatea dumneavoastră zilnică. Iar utilizarea lor 

este intuitivă și auto-explicativă: 

•   La programarea înregistratoarelor de date, alegerea este 

a dumneavoastră. Puteți configura fiecare înregistrator de 

date individual sau puteți transfera simultan o configurație 

pentru până la opt înregistratoare de date. 

•   Vizualizarea și explicarea exemplară a parametrilor 

individuali de proces (de ex, intervalul de temperatură, 

timpul de reținere minim, timpul maxim de aclimatizare 

etc.) vă ajută în definirea parametrilor de măsurare.

•   Timpul de pornire al măsurării poate fi selectat la alegere 

- fie un anumit timp, fie atunci când o valoare de măsurare 

definită este depășită sau neatinsă.

•   După ce măsurarea este terminată, vedeți imediat dacă a 

avut succes sau nu. Puteți vizualiza rezultatele măsurărilor 

individual pentru fiecare înregistrator, sau în paralel pentru 

toate cele utilizate, într-un grafic sau tabel.

•   Încărcați fotografii ale sistemului utilizat și poziționați 

înregistratoarele de date în procedura de măsurare de pe 

ele, pentru a vizualiza mai clar configurarea de măsurare.

•   În plus, puteți afișa temperaturile măsurate în timp în 

imaginea sistemului.

•   Rapoartele sunt create automat, dar pot fi configurate și 

individual. Puteți obține un pdf prin simpla apăsare a unui 

buton.

Exemplu de aplicație Sterilizare și pasteurizare



www.testo.ro

Rapid, eficient, fiabil: avantajele într-o scurtă prezentare.

Tehnologie fiabilă cu cel mai înalt nivel de precizie, integrare 

perfectă în procesele dvs. și eficiență crescută în fluxul 

de lucru zilnic: cu sistemul de înregistrare a datelor testo 

191 economisiți timp și bani atunci când monitorizați 

temperatura și presiunea în procesele de sterilizare, 

pasteurizare și liofilizare.
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 Mai multe informații.

Puteți obține informații și răspunsuri de la experții noștri la 

toate întrebările dvs. cu privire la monitorizarea temperaturii 

și presiunii pentru sterilizare și pasteurizare.

Exemplu de aplicație Sterilizare și pasteurizare

Salvați timp

•  Nu aveți nevoie de timp de 

pregătire pentru măsurările cu 

înregistratoarele de date testo 

191 (de ex. pentru mufe cabluri 

sau etanșare). 

• Bateriile înregistratoarelor de  

   date pot fi înlocuite rapid și

   în siguranță.

• Puteți programa și citi simultan

   până la opt înregistratoare de         

   date în trusa multifuncțională

•  Software-ul intuitiv și raportul 

cu un singur clic economisește 

timpul la evaluarea și 

documentarea datelor de 

măsurare.

Măsurați mult mai eficient

•  Echipat pentu fiecare sarcină 

de măsurare: conceptul 

de baterie inteligentă 

înseamnă că puteți să ajustați 

dimensiunea înregistratorului 

la spațiu disponibil.

• Sondele lungi, flexibile ale

   testo 191-T3/-T4 măsoară

   chiar și în zone cu acces        

   dificil.

• Prin utilizarea testo 191-T4,

  puteți face două citiri sau      

  să măsurați diferențele de     

  temperatură doar cu un singur

  înregistrator.

 

Aveți încredere în 

echipamentul dvs.

•  Design-ul inovator al 

înregistratoarelor de date 

asigură etanșeitate 100% 

după înlocuirea bateriei 

•  Materialele de înaltă calitate 

și construcția inovatoare fac 

înregistratoarele de date testo 

191 să fie în mod particular 

robuste și durabile.


