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 testo 104-IR

Ważne wartości graniczne Towary 
przychodzące

Magazyny

Świeże mięso (zwierzęta kopytne, zwierzyna 
gruba)

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Świeży drób, króliki, zające, zwierzyna 
drobna

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Podroby ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Mięso mielone (z przedsiębiorstw UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Mięso mielone
(przygotowane i sprzedawane na miejscu)

≤ +2 °C ≤ +2 °C

Przetwory mięsne (firmy z UE) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Przetwory mięsne (przygotowane 
i sprzedawane na miejscu

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Gotowane produkty mięsne, wyroby 
garmażeryjne

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Świeże ryby ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Wędzone ryby ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Mięso, ryby - mrożone ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Mięso, ryby - głęboko mrożone ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produkty głęboko mrożone ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Lody ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produkty mleczne ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Wypieki. 
Wypieki z niecałkowicie upieczonym
nadzieniem

≤ +7 °C ≤ +7 °C

W sektorze spożywczym przyrządy powinny być certyfikowane 
zgodnie z HACCP. Wszystkie wymienione tu termometry 
odpowiadają normie EN 13485, a norma EN 12830 dotyczy 
wszystkich wymienionych rejestratorów temperatury. Termometry, 
rejestratory i systemy monitorowania powinny być kalibrowane 
corocznie, zgodnie z normą 13486.

Więcej przyrządów pomiarowych dla sektora spożywczego na 
www.testo.com.pl

Technologia pomiarowa  
zgodna z HACCP.

TransportTowary przychodzące Magazyny

Jakiej metody pomiaru 
chcesz użyć? 

Pomiar punktowy
(ręczny przyrząd pomiarowy)

Pomiar, rejestracja i 
(późniejsza) analiza wartości 
temperatury
(rejestratory danych)

Pomiar, rejestracja i analiza 
temperatury w czasie 
rzeczywistym (online) - system 
monitorowania danych

Pomiar na 
podczerwień

Rejestratory 
stacjonarne

Rejestratory 
do transportu

testo  
Saveris 2

Pomiar 
temperatury 
wewnątrz 
produktów

Pomiar 
kontaktowy/ IR



 

  
 

 

 
 

 
 

testo 104-IR

testo 104

testo 831

testo 105

testo 104

testo 108

Ważne wartości graniczne Towary 
przychodzące

Magazyny

Świeże mięso (zwierzęta kopytne, zwierzyna 
gruba)

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Świeży drób, króliki, zające, zwierzyna 
drobna

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Podroby ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Mięso mielone (z przedsiębiorstw UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Mięso mielone
(przygotowane i sprzedawane na miejscu)

≤ +2 °C ≤ +2 °C

Przetwory mięsne (firmy z UE) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Przetwory mięsne (przygotowane 
i sprzedawane na miejscu

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Gotowane produkty mięsne, wyroby 
garmażeryjne

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Świeże ryby ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Wędzone ryby ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Mięso, ryby - mrożone ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Mięso, ryby - głęboko mrożone ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produkty głęboko mrożone ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Lody ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produkty mleczne ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Wypieki. 
Wypieki z niecałkowicie upieczonym
nadzieniem

≤ +7 °C ≤ +7 °C

W sektorze spożywczym przyrządy powinny być certyfikowane 
zgodnie z HACCP. Wszystkie wymienione tu termometry odpowiadają 
normie EN 13485, a norma EN 12830 dotyczy wszystkich 
wymienionych rejestratorów temperatury. Termometry, rejestratory i 
systemy monitorowania powinny być kalibrowane corocznie, zgodnie 
z normą 13486.

Więcej przyrządów pomiarowych dla 
sektora spożywczego na 
www.testo.com.pl

Jaki wybrać termometr do pomiarów 
punktowych ?

Chciałbym 
wykonywać 

pomiary 
nieinwazyjne, 

ale w razie 
potrzeby, 

także 
wewnątrz 
produktu.

Potrzebuję 
sondy 

penetracyjnej 
aby zmierzyć 
temperaturę 

wewnątrz 
produktu.

Czujnik 
kontaktowy/IR

Pomiar 
kontaktowy

Chciałbym kieszonkowy 
termometr składany

Co chciałbyś mierzyć za pomocą 
Twojego termometru?

Chciałbym 
wykonać pomiar 
bezkontaktowy. 

Wykonuję pomiary 
głównie w produkatch 
o konsystensji stałej 
oraz w mrożonych

Wykonuję pomiary 
w produktach o 
konsystencji półstałej

Potrzebuje termometru, który 
zmieści się w każdej kieszeni

Nie potrzebuję termometru 
składanego

Potrzebuje termometru, 
który zmieści się w każdej 
kieszeni

Nie potrzebuję termometru 
składanego

IR
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testo 174 T
testo 184 T3

testo 175 T2testo 175 T1

Ważne wartości graniczne Towary 
przychodzące

Magazyny

Świeże mięso (zwierzęta kopytne, duża 
zwierzyna)

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Świeży drób, króliki, zające, mała zwierzyna ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Podroby ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Mięso mielone (z przedsiębiorstw UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Mięso mielone
(przygotowane i sprzedawane na miejscu)

≤ +2 °C ≤ +2 °C

Przetwory mięsne (firmy z UE) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Przetwory mięsne (przygotowane 
i sprzedawane na miejscu

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Gotowane produkty mięsne, wyroby 
garmażeryjne

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Świeże ryby ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Wędzone ryby ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Mięso, ryby - mrożone ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Mięso, ryby - głęboko mrożone ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produkty głęboko mrożone ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Lody ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produkty mleczne ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Wypieki. 
Wypieki z niecałkowicie upieczonym
nadzieniem

≤ +7 °C ≤ +7 °C

W sektorze spożywczym przyrządy powinny być certyfikowane 
zgodnie z HACCP. Wszystkie wymienione tu termometry 
odpowiadają normie EN 13485, a norma EN 12830 dotyczy 
wszystkich wymienionych rejestratorów temperatury. Termometry, 
rejestratory i systemy monitorowania powinny być kalibrowane 
corocznie, zgodnie z normą 13486.

Więcej przyrządów pomiarowych dla 
sektora spożywczego na 
www.testo.com.pl

Który rejestrator  
najlepiej sprawdzi się w mojej pracy?

Możliwość 
podłączenia sond 

zewnętrznych

Czujniki wewnętrzne

Zalety systemu monitorowania 
online: Monitorowanie w czasie 

rzeczywistym, dostęp do wartości 
pomiarowych z dowolnego

 miejsca, w dowolnym czasie.

Pomiar, 
rejestracja i 
(późniejsze)

przetwarzanie 
danych 

pomiarowych 
(rejestratory)

W jaki sposób chcesz rejestrować 
dane pomiarowe?

Rejestratory 
stacjonarne

Rejestracja i 
przechowywanie 
danych przez dłuższy 
czas, nawet przy 
rzadkich odczytach

Rejestratory 
do transportu

Krótkoterminowe 
przechowywanie danych 
i częste odczyty. Idealny 
również do monitorowania 
podczas transportu.

Sonda 
wewnętrzna

Możliwość 
podłączenia 

sond 
zewnętrznych


