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Monitorização e documentação das 
temperaturas em todos os locais 
refrigerados sem drenagem de recursos –  
com o testo Saveris 2.

Referência Testo
Talhantes Spindler

Os desafios que os talhantes enfrentam têm vindo a aumentar 

nos últimos anos: Diretivas da UE, regulamentos, documen-

tação, controlos de higiene, avaliações oficiais, auto-verifi-

cações operacionais, sistema HACCP - os requisitos impostos 

às empresas que produzem e vendem alimentos foram dra-

sticamente reforçados. A monitorização ideal das condições 

climáticas em câmaras frigoríficas é, portanto, mais do que 

nunca, uma chave para garantir a subsistência e o sucesso 

económico.

Talhantes da família Metzgerei Spindler

A empresa familiar de Leutenbach, Alemanha, fabrica há quase 

50 anos carne Franconiana e especialidades de salsichas. O 

negócio de talho também inclui um restaurante e um serviço 

de catering. O mestre talhante e o proprietário gerente Ralf 

Spindler assumiu o negócio do pai, e está sempre atualizado 

com a mais recente tecnologia. "Se conseguir entregar tra-

balho a um aparelho, isso é sempre uma coisa boa", diz Spind-

ler. Por esta razão, foi um dos primeiros negócios a investir 

no sistema de registo de dados testo Saveris 2, logo após o 

lançamento no mercado.
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O desafio.

A temperatura deve ser controlada com o menor esforço 

possível, em dez locais refrigerados - por exemplo, no mata-

douro, na sala de processamento refrigerado, na sala de con-

gelação, na câmara frigorífica da loja e no balcão de vendas. 

Deve ser mantida uma temperatura específica em cada local 

refrigerado, a fim de garantir a qualidade dos produtos. Por 

exemplo, um desvio da temperatura ideal durante um período 

mais longo deve ser identificado precocemente, para que o 

crescimento bacteriano não possa aumentar, estragando a 

mercadoria. Isto levaria a prejuízos económicos a curto prazo, 

e poderia afetar a reputação da empresa no longo prazo.

A solução.

O sistema de registo de dados WiFi testo Saveris 2 tira diaria-

mente o trabalho das mãos do pessoal da Metzgerei Spindler, 

monitorizando e documentando as temperaturas em todos 

os locais refrigerados de forma automática e segura. Os regi-

stadores de dados transmitem os dados de medição por LAN 

sem fio para a Testo Cloud, onde poderá acedê-los, avaliá-

los e analisá-los em qualquer lugar e a qualquer momento 

por smartphone, PC ou tablet. Isto significa que as pessoas 

responsáveis já não precisam de estar constantemente no 

local para manter os valores de medição sob controle. Se um 

valor-limite for violado, é enviado um alarme por e-mail e SMS. 

Isto permite à Metzgerei Spindler ter sempre a certeza de que 

os alimentos a processar estão a ser armazenados correta-

mente - para produtos frescos e clientes satisfeitos. Para além 

disto, a documentação ininterrupta e exata cumpre as exigên-

cias colocadas pelos inspetores alimentares. "Limitei-me a 

ligar, coloquei algumas perguntas, pensei durante meia hora, e 

depois encomendei. Os meus parceiros de contacto eram real-

mente competentes. Fui eu próprio que instalei os instrumen-

tos. E tudo funcionou na perfeição", resume Ralf Spindler.

As vantagens.

Os pacotes de licenças Testo Cloud fornecem uma solução 

económica baseada em requisitos, com um número individual 

de registadores de dados WiFi, bem como alarmes opcionais 

por SMS. O utilizador tem menos trabalho a ler os dados, uma 

vez que os dados de medição já não precisam de ser transfe-

ridos manualmente utilizando uma ligação USB. É concedido 

um elevado nível de segurança dos dados, uma vez que as 

cópias de segurança regulares dos dados são efetuadas pelo 

operador da base de dados. E o próprio utilizador pode efetuar 

a instalação dos registadores de dados WiFi sem qualquer 

problema.

Mais informações.

Mais informações sobre o sistema de registo de dados testo 

Saveris 2 e respostas às suas perguntas sobre o controle da 

temperatura e humidade em www.testo.com

A carne acabada e os produtos de salsicharia também precisam de cumprir 
as condições ambientais prescritas no armazenamento.

A temperatura deve ser rigorosamente controlada, diretamente após o abate, 
para que os germes e as bactérias não tenham qualquer hipótese.

"A qualidade dos nossos produtos de carne e salsicharia 

tem prioridade máxima no dia-a-dia. O sistema de 

registo de dados testo Saveris 2 cumpre os nossos 

exigentes requisitos, proporciona uma relação preço/

desempenho superior, e dá-me a segurança que quero a 

todo o momento. Recomendamo-lo absolutamente".

Ralf Spindler, 
mestre talhante e proprietário gerente, Metzgerei Spindler


