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İnfrared ölçüm

Nem ölçümü

Sıcaklık 
Zamanın ardından en çok ölçülen fiziksel değer sıcaklıktır. 
Bunun için farklı termometre tipleri kullanılır. Dijital 
termometreler profesyonel kullanımda kendini kanıtlamıştır. 
Bunlar, günlük kullanımda oldukça doğru ve sağlamdır.

Sıcaklık ölçüm metodları

Portatif ölçüm cihazlarıyla anlık kontroller:
Bunlar salt ölçüm cihazlarıdır (diğer bir deyişle sadece 
ölçüm değerini gösterirler) veya depo termometreleridir. 
Ölçülen verileri bir dahili belleğe kaydeder veya bunları 
kablosuz LAN aracılığıyla Bulut gibi bir veri deposuna 
aktarır. Portatif ölçüm cihazları, infrared ile temassız şekilde 
veya yüzey/batırma tipi problarla sıcaklığı ölçer.

Sürekli ölçüm:
Bu durumda, hafızalı bir ölçüm cihazı gıdalarla birlikte 
(örneğin buzdolabında) kalır. Değerleri düzenli aralıklarla 
kaydeder ve bunları dahili bir bellekte ve/veya Bulut’ta 
çevirimiçi olarak saklar.

İlgili ürünler için buraya tıklayınız.

Bağıl nem
Bağıl nem, uzun süre kuru gıdaların depolanması ile 
bağlantılı olarak özellikle önemlidir. Odalarda uzun süre 
saklanırlarsa, yoğuşma oluşabilir ve gıdalar nem alabilir. 
Sonuç: küf oluşumu.

İlgili ürünler için buraya tıklayınız.

Gıda güvenliği kapsamında ölçülmesi gereken en 
önemli parametreler nelerdir?
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Temaslı ölçüm

Batırma tipi ölçüm

https://www.testo.com/tr-TR/testo-104/p/0563-0104
https://www.testo.com/tr-TR/testo-104-ir/p/0560-1040
https://www.testo.com/tr-TR/testo-608-h1/p/0560-6081
https://www.testo.com/tr-TR/urunler/sicaklik
https://www.testo.com/tr-TR/urunler/nem-oelcuem-cihazi
https://www.testo.com/tr-TR/testo-104-ir/p/0560-1040


Yemeklik yağın kalitesi – Toplam Polar 
Madde ölçümü
Kızartma yağı özellikleri ve kalitesi esas olarak ısı ve oksi-
jen etkisiyle değişir. Örneğin kullanılmış yağın, kızartılmış 
ürünlerin tadına olumsuz bir etkisi vardır ve mide ağrısına 
neden olabilir. Bununla birlikte, hala kullanılabilir olmasına 
rağmen kızartma yağı çok çabuk değiştirildiğinde, gereksiz 
maliyetlere neden olur. Bu nedenle, ekonomik açıdan ver-
imli bir şekilde çalışabilmek, aynı zamanda kızarmış ürün-
lerin kalitesini ve güvenliğini garantilemek için, kızartma 
yağı kalitesini sürekli olarak ölçmek kesinlikle gereklidir.

İlgili ürünler için buraya tıklayınız.

pH değeri
Gıdaların pH değerinin mikroorganizmaların büyümesi 
üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Örneğin etin pH 
değeri önemli bir kalite göstergesidir. Birçok şarküteri ve 
süt ürününde pH değeri asidite oranı açısından, dolayısıyla 
mikroorganizmaların büyümesi açısından önemli bir rol 
oynar.

İlgili ürünler için buraya tıklayınız.
Yoğurtta pH ölçümü

Kızartma yağı kalitesi ölçümü

Daha anlatacağımız çok şey var! Bir ay sonraki bültenimizde

“Portatif sıcaklık ölçüm yöntemleri: Temaslı / temassız” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain

www.testo.com.tr
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https://www.testo.com/tr-TR/testo-270/p/0563-2750
https://www.testo.com/tr-TR/parametre/kizartma-yagi-test-cihazi/c/parameters_cooking-oil
https://www.testo.com/tr-TR/parametre/ph-oelcuem-cihazlari/c/parameters_ph
https://www.testo.com/tr-TR/testo-206-ph2/p/0563-2062
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain

