Voedselkwaliteit waarborgen
en HACCP-voorschriften
naleven in de horeca.
Testo´s meettechniek voor levensmiddelen
speciaal voor de horeca.

Veilige levensmiddelen en HACCP.

Voedsel is een kwestie van vertrouwen. Gasten en klanten

Het HACCP-concept omvat de volgende 7 punten:

gaan ervan uit dat de kwaliteit en veiligheid ervan in orde

1. Inventariseren van de relevante gevaren (Hazard Analysis)

zijn. Dat vormt voor restaurateurs een enorme uitdaging: ze

2. Bepaling van de kritische controlepunten (Critical Control

moeten talloze grenswaarden en normen naleven en tegelijkertijd de processen in hun bedrijf economisch laten verlopen. In dat kader speelt het HACCP-concept een bijzondere
rol.

Points)
3. Vastleggen van grenswaarden (alleen voor Critical Control
Points)
4. Vastlegging en uitvoering van efficiënte bewaking
5. Vastlegging van corrigerende maatregelen

Wat is HACCP?

6. Bijhouden van documenten en registraties (documentatie)

De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical

7. Vastlegging van regelmatige verificatieprocedures (ver-

Control Points, d.w.z. gevarenanalyse en kritische contro-

plichting tot zelfcontrole)

lepunten. Het HACCP-concept vormt een aanvulling op de
maatregelen van de basis-hygiëne met als doel, ziektes

Wat zijn kritische controlepunten/CCPs?

door levensmiddelen tot een minimum te beperken. Het is

Kritische controle- of beheerspunten (CCPs) zijn punten

gebaseerd op de Codex Alimentarius en er is een centrale

waarbij met een grote waarschijnlijkheid een relevant gevaar

plek in weggelegd voor zelfcontrole.

voor de gezondheid van uw gasten optreedt, als hieraan
niet wordt voldaan. Dit zijn bijv. correcte temperaturen bij
bereiding, voldoende koeling en monitoren van voorwerpen
in het voedsel.
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De juiste meettechniek
voor HACCP.
Een doelgerichte inzet van meettechniek helpt erbij om een

Een snelle oriëntatie omtrent de verschillende meetmetho-

perfecte voedselkwaliteit met inachtneming van de HAC-

den en de bijpassende instrumenten biedt deze infographic.

CP-voorschriften te waarborgen. Een geautomatiseerde

Op die manier vindt u gemakkelijker het perfecte meetin-

klimaatbewaking reduceert bijvoorbeeld de handmatige in-

strument voor de eisen van uw bedrijf.

spanningen en zorgt dankzij allerlei alarmfuncties voor meer
veiligheid. Een combithermometer verricht wonderen als het
gaat om tijdbesparing bij inkomende goederen.

testo Saveris 2

testo Saveris 2-T1
testo Saveris 2-T2
testo Saveris 2-T3

Temperaturen
meten,
opslaan en
in real time
(online)
evalueren
(datamonitoringsysteem)

Transport

testo 175 T1
testo 175 T2

Mobiele
dataloggers

testo 174 T

Temperaturen meten,
opslaan en (later)
evalueren (datalogger)

Steekproefmeting
(handmeetinstrument)

testo 270

Stationaire
dataloggers

Belangrijk:
in de voedselsector moeten de instrumenten HACCP-gecertificeerd zijn. Thermometers moeten voldoen aan de norm
EN 13485. Voor temperatuur-dataloggers
geldt de norm EN 12830.

Welke meetmethode
wilt u toepassen?

Frituuroliemeting

Inkomende
goederen

IR-meting

Combinatiemeting

Kerntemperatuurmeting

testo 826-T2

testo 104 IR

testo 103
testo 106
testo 108

Opslag

Bereiding

Voedsel serveren
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Welk handmeetinstrument
past bij mij?
Steekproefmeting met draagbare meetinstrumenten speelt

• Bent u vaak op pad met de thermometer op zak? Dan

vooral een rol bij de goederenontvangst en bij de voedsel-

zorgt een klapthermometer ervoor dat u zich niet ver-

bereiding. Als u op zoek bent naar een draagbaar meetin-

wondt met de meetpunt.

strument voor steekproeven, dan dient u zich de volgende

• Meet u levensmiddelen van verschillende consistenties

vragen te stellen:

(bijv. diepvriesproducten, vlees, kaas, vloeistoffen)? Dan is

• Kunt u in de goederen steken of moet de meting niet-de-

voor u een thermometer met verwisselbare voelers handig.

structief plaatsvinden? Bij steken wordt de kerntemperatuur gemeten, wat dus nauwkeuriger is – wel wordt daarbij

Alle belangrijke factoren hebben we voor u in de grafiek sa-

de verpakking beschadigd.

mengevat.

Ik wil graag een klapthermometer die in elke zak
past.

testo 826-T2
testo 104 IR

Combinatie

Ik wil niet-destructief
meten, maar
indien nodig
de kerntemperatuur
kunnen controleren.

Ik wil in het
product steken en de
kerntemperatuur controleren.

IR

Ik wil nietdestructief
(contactloos)
meten.

Hoe wilt u met de
thermometer meten?

Ik wil graag een
klapthermometer die in
elke zak past.

testo 103

Ik hoef geen
klapthermometer.

Mijn meettaken zijn:

Altijd hetzelfde –
ik wil een vaste voeler.

testo 106

Altijd verschillend –
ik wil een verwisselbare
voeler.

testo 108

Contact
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Kerntemperaturen nauwkeurig meten
met steekthermometers.
Steekthermometers zijn onmisbaar om de exacte kerntem-

De steekvoeler is ofwel vast ingebouwd in het instrument of

peraturen van levensmiddelen te achterhalen. Het meten

kan bij wisselende taken ook extern worden aangesloten.

van de kerntemperatuur is niet alleen bij inkomende goede-

Op die manier kunt u zelfs in bevroren producten moeite-

ren van belang. In het HACCP-concept is ook het voldoende

loos meten.

verhitten van het eten bij het bereidingsproces een kritisch
controlepunt, dat ononderbroken gecontroleerd en gedocumenteerd moet worden.

Producten vergeleken

testo 103

testo 106

testo 108

Klapthermometer, lengte 11 cm,
klein, handig, goed hanteerbaar,
beschermklasse IP55, incl.
batterijen

Voedsel-kernthermometer incl.
voeler-beschermkap, batterijen
en kalibratieprotocol

Waterdicht temperatuurmeetinstrument (type T en K),
incl. thermokoppelvoeler type T,
softcase en kalibratieprotocol

0560 0103

0560 1063

0563 1080

XX,XX €

XX,XX €

XX,XX €

–

–

Algemene gegevens
Korte beschrijving

Bestelnummer
Adviesprijs
Processtappen

Technische gegevens
Meten in luttele seconden
Wisselbare voeler
Goed leesbaar display
Beschermd tegen spatwater
Klapbare steekvoeler
Auto-Hold

°C, °F

Meetbereik

–
-50 … +275 °C

-50 … +300 °C

±0,5 °C (-30 … +99,9 °C)

±0,5 °C (-30 … +99,9 °C)

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

189 x 35 x 19 mm (voeler
uitgeklapt)

220 x 35 x 20 mm

140 x 60 x 24,5 mm (zonder
voeler)

49 g

80 g

150 g zonder Top-Safe Case

300 h (typisch bij 25 °C)

350 h

2500 h (typisch bij 23 °C)

IP 55

IP 67

IP 67

Beschermklasse

Inkomende
goederen

°C, °F

-30 … +220 °C

Gewicht
Levensduur batterijen

°C

±0,5 °C (-30 … +99,9 °C)

Resolutie
Afmetingen

–

–

Meeteenheid
Nauwkeurigheid

–

Bereiding
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Contactloos en niet-destructief meten
met IR- en combithermometers.
Bij inkomende goederen wordt contactloze infrarood-meting

Daarvoor is de inzet van een combinatie-instrument zoals

zeer vaak toegepast, omdat deze snelle resultaten levert,

de testo 104-IR erg handig en tijdbesparend, omdat u dan

zonder het product of de verpakking te beschadigen. Maar

kunt beschikken over beide meetmethoden – nauwkeurige

let wel: met een infrarood-thermometer wordt alleen de

steekmeting en snelle IR-meting – in één instrument. Het

oppervlaktetemperatuur gemeten. Om de kerntemperatuur

is bovendien goed hanteerbaar en past gemakkelijk in elke

van levensmiddelen te meten zijn steekmetingen

zak.

noodzakelijk.

Producten vergeleken

testo 104 IR

testo 826 T-2

Infrarood/steekthermometer, waterdicht,
klapbaar, incl. batterijen en kalibratieprotocol

Infrarood-thermometer met 1-puntslaser-meetvlekmarkering, alarmfunctie,
incl. TopSafe en wand-/riemhouder

0560 1040

0563 8282

XX,XX €

XX,XX €

Algemene gegevens
Korte beschrijving

Bestelnummer
Adviesprijs
Processtappen

Technische gegevens
Contactloos meten van de oppervlaktetemperatuur
Steekmeting mogelijk

–

Hold-functie en weergave van min.-/max.-waarden
Twee instelbare alarmgrenswaarden

–

Emissiefactor instelbaar
Meetvlekmarkering

2-punts laser

Meeteenheid
Meetbereik (NTC, IR)
Nauwkeurigheid (NTC, IR)

°C

-50 … +250 °C / -30 … +250 °C

-50 … +300 °C

±0,5 °C (-30,0 … +99,9 °C)

±1,5 °C (-20 … +100 °C)

Resolutie (NTC, IR)

0,1 °C

0,1 °C

Optiek

10:1 +

6:1

2-punts laser

1-punts laser

Punts-laser
Spectraal bereik
Emissiefactor
Afmetingen
Gewicht
Levensduur batterijen
IP beschermklasse

Inkomende goederen
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1-punts laser

°C, °F, °R

Voedsel serveren

8 … 14 μm

8 … 14 μm

0,1 … 1,0 instelbaar

0,1 … 1,0 instelbaar

281 x 48 x 21 mm (voeler uitgeklapt)

148 x 35 x 20 mm

197 g (incl. batterij)

80 g (incl. batterij)

10 h (bij +25 °C)

100 h

IP 65

IP 67 met TopSafe

Oliekwaliteit meten volgens het
stoplichtprincipe met de frituurolietester.
De kwaliteit van de frituurolie in de friteuse heeft directe
invloed op tal van factoren: verbruikte frituurolie heeft een
negatieve invloed op de smaak en de verteerbaarheid van
gefrituurde spijzen. Te vroeg vervangen van de frituurolie
veroorzaakt daarentegen hogere kosten. Hoe kun je de
kwaliteit van de frituurolie waarborgen – en daarbij zelfs olie
besparen?

Getest en aanbevolen

Aardappe-

Vis/vlees

testo 270
Algemene gegevens
Korte beschrijving

Bestelnummer
Adviesprijs

Frituurolietester testo 270 in een
koffer met referentie-olie, korte
handleiding, gebruiksaanwijzing,
trainingcard, kalibratieprotocol en
batterijen

len

Frituur-uren/jaar

1500 h

1500 h

Frituurvet/jaar

1125 kg

900 kg

Besparing/jaar

225 kg

180 kg

Besparing

418,50 €

334,80 €

Benodigd frituurvet per friteuse:

15 kg

Kosten frituurvet per kg:

1,86 €

0563 2750
XX,XX €

Processtappen

De frituurolietester testo 270 biedt de meest comfortabele
Technische gegevens

oplossing om het olieverbruik te controleren. De werkwijze

Ergonomisch design en
robuuste verwerking

is uiterst simpel: de sensor van de testo 270 wordt in de
olie gestoken en meet in luttele seconden het percentage

Afwasbaar onder stromend
water (IP65)

zogenaamde 'Total Polar Materials' (TPM) in de olie. Als de
olie te oud is, dan vertoont hij een verhoogde TPM-waarde.

Duidelijke alarmering door
innovatief stoplichtdisplay
Kalibratie en afstelling zelf
uitvoerbaar
Meeteenheid
Meetbereik (TPM, °C)
Nauwkeurigheid (TPM, °C)
Resolutie (TPM, °C)
Reactietijd
Inzettemperatuur van frituurolie
Levensduur batterijen
Beschermklasse

°C / TPM
0,0 tot 40,0 % TPM +40 tot +200 °C
±2 % TPM (+40 tot +190 °C)
±1,5 °C
0,5 % TPM (+40 tot +190 °C) 0,1 °C
ca. 30 sec
+40 tot +200 °C
ca. 25 h in continu bedrijf (komt
overeen met ca. 500 metingen)

TPM-percentage in

Classificatie van de

frituurolie

vetveroudering

< 1 … 14 % TPM

Vers frituurvet

14 … 18 % TPM

Licht gebruikt

18 … 22 % TPM

Gebruikt, maar nog ok

22 … 24 % TPM

Sterk gebruikt, vet vervangen

> 24 % TPM

Verbruikt frituurvet

IP 65

Bereiding
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Welke logger
ondersteunt mijn werk het beste?
Dataloggers worden overal gebruikt waar meetwaarden

Nog comfortabeler is de inzet van een automatisch da-

regelmatig gedetecteerd resp. voor een langere periode

ta-monitoring-systeem. Dat is vooral de moeite waard als

geregistreerd moeten worden. In koelruimtes en depots

meerdere ruimtes of koelunits bewaakt moeten worden – en

zorgen dataloggers voor het naleven van de voorgeschre-

zorgt met zijn alarmfunctie voor een duidelijk plus aan vei-

ven temperaturen. Al naargelang de uitvoering slaan ze tot

ligheid.

wel één miljoen meetwaarden op, die via de pc uitgelezen
kunnen worden. Bepalend voor de toepassing in de voe-

Welk soort logger bij uw eisen past, laat de overzichtsgra-

dingsbranche is de robuuste, tegen spatwater beschermde

fiek u zien. Gedetailleerde informatie over de verschillende

verwerking, om te voorkomen dat men de loggers vóór het

loggers vindt u op de volgende pagina´s.

reinigen van de ruimte moet demonteren .

testo Saveris 2 T2

Externe voelers
aansluitbaar

testo Saveris 2 T1

Interne voeler

Temperaturen
meten,
opslaan
en (later)
evalueren
(datalogger)

Hoe wilt u uw meetgegevens detecteren?

Stationaire
dataloggers

Mobiele
dataloggers
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Met een online-monitoringsysteem:
in real time bewaken en van
overal toegang hebben tot de
meetwaarden.

Voor korte tijd gegevens
opslaan en vaak
uitlezen. Ideaal ook
voor de bewaking van
transporten.

Gegevens gedurende
een langere tijd
registreren, opslaan en
sporadisch uitlezen

Interne voeler

Externe voelers
aansluitbaar

testo 175 T1

testo 175 T2

testo 174 T

Temperaturen continu meten
met dataloggers.
Dataloggers die de klimaatomstandigheden in koel- en op-

Al naargelang uw behoefte kunt u kiezen tussen dataloggers

slagruimtes bewaken, worden vaak vast geïnstalleerd. In de

uit de compacte en uit de premium klasse. De eerstge-

regel blijven ze voor een periode van één tot twee jaar op

noemden zijn vooral geschikt voor flexibel meten en vaak

hun plek. Naast een degelijke behuizing, die ook een rei-

uitlezen, terwijl de premium modellen tot wel drie jaar voor u

niging met de waterstraal uithoudt, zijn dus met name een

registreren en opslaan.

lange levensduur van de batterijen en een groot geheugen
voor meetwaarden van belang.

Producten vergeleken

testo 174 T

testo 175 T1

testo 175 T2

1-kanaals minidatalogger,
incl. wandhouder, batterij
(2x CR 2032 lithium) en
kalibratieprotocol

1-kanaals temperatuur-datalogger
met interne sensor (NTC) incl.
wandhouder, slot, batterijen en
kalibratieprotocol

2-kanaals temperatuurdatalogger met interne en externe
sensoraansluiting (NTC) incl.
wandhouder, slot, batterijen en
kalibratieprotocol

0572 1560

0572 1751

0572 1752

XX,XX €

XX,XX €

XX,XX €

1 x intern

1 x intern

1 x intern, 1 x extern

-30 … +70 °C

-35 … +55 °C

-35 … +55 °C int.
-40 … +120 °C ext.

±0,5 °C (-30 … +70 °C)

±0,5 °C (-35 … +55 °C)

±0,5 °C (-35 … +55 °C) int.
±0,3 °C (-40 … +120 °C) ext.

Algemene gegevens

Bestelnummer
Adviesprijs
Processtappen

Technische gegevens
Goed leesbaar display
Lange levensduur batterij

–

Groot geheugen voor meetgegevens

–

Mobiel uitlezen/ter plaatse uitprinten
Kanalen
Meetbereik
Nauwkeurigheid
Resolutie
Meetfrequentie
Geheugencapaciteit
Interfaces
Afmetingen
Gewicht
Levensduur batterij (15 min.
meetfrequentie, +25 °C)
Beschermklasse

Transport

–

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

1 min. - 24 h

10 sec - 24 h

10 sec - 24 h

16.000 meetwaarden

1 miljoen meetwaarden

1 miljoen meetwaarden

USB-hub

Mini-USB, SD-kaartsleuf

Mini-USB, SD-kaartsleuf

60 x 38 x 18,5 mm

89 x 53 x 27 mm

89 x 53 x 27 mm

35 g

130 g

130 g

500 dagen

3 jaar

3 jaar

IP 65

IP 65

IP 65

Opslag
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24 uur per dag meer veiligheid
voor uw levensmiddelen.
Met het WiFi dataloggersysteem testo Saveris 2 bewaakt
u de temperaturen in het magazijn, in vitrines en in
koelmeubels automatisch – en u wordt gealarmeerd als er
een probleem is.

∙ Gegevensoverdracht via WiFi
∙ Alle meetgegevens op elk moment beschikbaar, op
elke plaats, op elk apparaat
∙ Alarmering bij overschrijding van grenswaarden
∙ Met testo Saveris 2 App voor eenvoudigere
configuratie, push-alarmen en analyse van de WiFireikwijdte
∙ Gratis online gegevensopslag (Testo Cloud)

Gegevensopslag in een cloud
databank

Hoe werkt het systeem? Een of meer WiFi dataloggers (die
u zelf kunt samenstellen) meten de gegevens automatisch
en versturen deze per WiFi naar een online geheugen, de
Testo Cloud.
Daar worden de gegevens niet alleen veilig opgeslagen,
maar ook gedocumenteerd; op die manier wordt het lastige handmatig uitlezen overbodig. Bovendien worden de
klimaatomstandigheden niet alleen geregistreerd zoals bij
dataloggers, maar ook gemonitord. Via de cloud-toegang
heeft u de meetwaarden op smartphone, tablet of pc altijd
onder controle en wordt u gealarmeerd als kritische waarden worden bereikt. Altijd en op elke locatie.
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Vind de passende
testo Saveris 2 WiFi datalogger.
testo Saveris 2 is een WiFi-dataloggersysteem dat u flexi-

een nog groter portfolio aan voelers. De WiFi dataloggers

bel naar eigen wensen samenstelt en heel eenvoudig in

beschikken ofwel over geïntegreerde sensoren voor tempe-

uw bestaande netwerk integreert. Daartoe kunt u kiezen

ratuurmeting of er kunnen verschillende externe voelers aan

uit een hele reeks temperatuur- en vochtigheidsloggers en

worden aangesloten.

Producten vergeleken

testo Saveris 2-T1

testo Saveris 2-T2

testo Saveris 2-T3

WiFi datalogger met display en
interne NTC-temperatuursensor,
incl. USB-kabel, wandhouder,
batterijen en kalibratieprotocol

WiFi datalogger met display
voor de meting van temperatuur,
twee aansluitingen voor externe
NTC-temperatuurvoelers of
deurcontacten, incl. USB-kabel,
wandhouder, batterijen en
kalibratieprotocol

WiFi datalogger met display voor
de meting van temperatuur, twee
aansluitingen voor externe TEtemperatuurvoelers (typen K, T,
J) incl. USB-kabel, wandhouder,
batterijen en kalibratieprotocol

Bestelnummer

0572 2031

0572 2032

0572 2033

Adviesprijs

XXX,XX €

XXX,XX €

XXX,XX €

2x NTC of deurcontact extern

2x thermokoppel type K / J / T
extern

Algemene gegevens
Korte beschrijving

Processtappen

Technische gegevens
Gegevensoverdracht via WiFi
Temperatuurgegevens op elk moment
online afroepen en evalueren
Alarmering per e-mail of SMS
(optioneel)
Externe voelers aansluitbaar

–

Gratis online gegevensopslag (Testo
Cloud)
Kanalen

1 x NTC intern

Meeteenheid
Meetbereik

Nauwkeurigheid
Resolutie
Meetfrequentie

°C

°C

°C

-30 … +50 °C

-50 … +150 °C

K: -195 … +1350 °C
J: -100 … +750 °C
T: -200 … +400 °C

±0,5 °C

±0,3 °C

±(0,5 + 0,5 % v. mw.) °C

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

Afhankelijk van de Cloud licentie / Basic: 15 min. … 24 h / Advanced: 1 min. … 24 h

Overdrachtsinterval

1 min. … 24 h (15 minuten standaard)

Levensduur batterijen

24 maanden

IP beschermklasse

Transport

IP 65

IP 65

IP 54

Opslag
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De bestelgegevens in één oogopslag.

testo 103
Steekthermometer

0560 0103

testo 106
Voedsel-thermometer

EUR

Productbenaming

Bestelnr.

XX,XX €

testo 174 T
Mini-datalogger voor temperatuur

0572 1560

XX,XX €

0560 1063

XX,XX €

testo 175 T1
Datalogger voor temperatuur

0572 1751

XX,XX €

testo 108
Temperatuurmeetinstrument

0563 1080

XX,XX €

testo 175 T2
Datalogger voor temperatuur

0572 1752

XX,XX €

testo 104-IR
Infrarood-steekthermometer

0560 1040

XX,XX €

0572 2031

XX,XX €

testo 826-T2
Infrarood-thermometer

0563 8282

XX,XX €

testo Saveris 2-T1
WiFi datalogger met display en
geïntegreerde NTC-temperatuurvoeler

0572 2032

XX,XX €

testo 270
Frituurolietester

0563 2750

testo Saveris 2-T2
WiFi datalogger met display
en 2 aansluitingen voor NTCtemperatuurvoelers
testo Saveris 2-T3
WiFi datalogger met display en 2
aansluitingen voor TE-temperatuurvoelers

0572 2033

XX,XX €

XX,XX €

EUR

www.testo.com
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Bestelnr.

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Alle prijzen netto, exclusief verzendkosten en BTW, geldig vanaf 1-1-2018.
Betaling 30 dagen netto, 14 dagen 2% betalingskorting.

Productbenaming

