
Presiune:
Temperatură:
Siguranță alimentară:

Validare extrem de eficientă proceselor de pasteurizare, sterilizare și 
liofilizare cu sistemul de înregistrare a datelor testo 191 HACCP.
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testo 191: 
siguranță alimentară cu ajutorul sistemului. 

Monitorizarea și documentarea periodică a temperaturii și 

presiunii în procesele de conservare termică sunt cruciale 

pentru calitatea și siguranța alimentelor conservate. Pentru 

a vă sprijini în această sarcină responsabilă, am dezvoltat 

sistemul de înregistrare a datelor testo 191 pentru HACCP.

Datorită experienței noastre de zeci de ani în dezvoltarea 

tehnologiei inovatoare de măsurare pentru siguranța 

alimentară, știm ce este important în această zonă sensibilă: 

tehnologie fiabilă cu cel mai înalt nivel de precizie, integrare 

perfectă în procesele dvs. și eficiență crescută în fluxul de 

muncă zilnic.

Sistemul de înregistrare de date extrem de eficient și de 

încredere pentru procesele de pasteurizare, sterilizare și 

liofilizare cuprinde înregistratoarele de date și software-ul 

profesional testo 191. Toate componentele vă oferă un 

sprijin eficient în monitorizarea proceselor și a parametrilor 

de calitate, asigurând funcționarea corectă a sistemelor 

dvs. și îndeplinirea tuturor cerințelor de reglementare privind 

documentația. 
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Înregistratoare de date, software,
trusă multifuncțională: prezentare 
generală a componentelor sistemului.

Înregistratoarele de date HACCP sunt disponibile într-un model pentru 

presiune și patru pentru temperatură. Ele sunt robuste, durabile și fiabile. 

Cu ajutorul filetului, bateriile pot fi schimbate în siguranță în doar câteva 

secunde fără niciun fel de instrument. Datorită designului închis ermetic al 

înregistratorului, acesta rămâne etanș 100% chiar și după ce bateria a fost 

înlocuită.

Înregistratoarele de date sunt configurate și citite folosind

software-ul profesional testo 191. Și toate acestea fără a avea nevoie 

de un manual de instrucțiuni de 400 de pagini sau de meniuri complicate. 

Însă folosind procese ghidate, vizualizarea utilă a datelor și raportul 

inovativ generat printr-un singur click: raportul amintește parametrii 

ultimei măsurători, astfel încât să vă puteți îndeplini datoria de a furniza 

documentația rapid și eficient, fără a fi necesar să resetați toți parametrii 

raportului de nenumărate ori.

Trusa multifuncțională pentru testo 191 completează sistemul.

Este robustă, inteligentă și practică, asigurând nu numai stocare pentru 

sistemele de înregistrare a datelor, permițând în același timp configurarea 

și citirea acestora. În fiecare trusă este instalată o unitate de programare 

și citire. Aceasta înseamnă că până la 8 înregistratoare de date pot fi 

configurate și citite simultan.
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Inovație în spațiu restrâns:   
avantajele testo 191.

Oțel inoxidabil robust
Tehnologia de măsurare este 
montată într-o carcasă din oțel 
inoxidabil închisă ermetic.

Încărcare rapidă a bateriei
Datorită designului inovator, 
bateriile pot fi înlocuite în siguranță 
în doar câteva secunde, fără niciun 
instrument.

Plastic rezistent
Carcasa bateriei este acoperită cu 
polieteretercetonă (PEEK) rezistentă 
la temperaturi ridicate.

Design unic
Bateria și tehnologia de măsurare 
sunt conținute în două carcase 
separate.

Sonde versatile
Sondele de măsurare sunt 
disponibile în diferite modele de 
serie.

Opțiune de securizare ușoară
Soluție practică pentru atașarea 
clemelor de susținere.

Înălțime flexibilă
În funcție de sarcina de 
măsurare, puteți adapta înălțimea 
înregistratoarelor de date prin 
intermediul bateriilor disponibile în 
două dimensiuni.

Etanșare asigurată
Înregistratoarele de date rămân 
100% etanșe chiar și după 
înlocuirea bateriilor.

Înregistratoarele de date testo 191 HACCP pentru 

temperatură și presiune sunt disponibile în cinci versiuni 

diferite. Tehnologia de măsurare închisă ermetic într-o 

carcasă separată din oțel inoxidabil - fiabilitatea și 

robustețea fiind impresionante.

Bateria poate fi înlocuită rapid și sigur, fără scule sau 

lubrifianți. De asemenea, nu veți avea nicio problemă să 

îndepliniți criteriul de acceptare „rata de eșec de 10%” cu 

testo 191.

imagine la 
dimensiune reală
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Configurare, citire, transport:
Trusa multifuncțională.
Flexibilă la utilizare, practică pentru manevrare și 

excepțional de puternică - trusa de transport pentru 

înregistratoarele de date testo 191 CFR  are trei 

caracteristici impresionante. Pe lângă faptul că oferă 

stocare sigură, asigură, de asemenea, configurarea rapidă și 

citirea înregistratoarelor cu ajutorul software-ului profesional 

testo 191.

Mai eficientă
Trusa permite configurarea wireless și citirea simultană a până 
la opt înregistratoare de date testo 191.

More practică
Unitatea de programare și vizualizare pentru înregistratoarele 
de date este instalată permanent în trusă. Deci, nu trebuie să 
comutați între aparatul de transport și unitatea de programare/
citire.

More sigură
Înregistratoarele de date sunt protejate în mod fiabil împotriva 
pagubelor care pot apărea la nivelul trusei.
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Surprinzător de ușor:  
software-ul.
Înregistratoarele de date HACCP sunt programate și citite 

folosind software-ul profesional testo 191. La elaborarea 

software-ului, ne-am asigurat că am integrat doar funcțiile 

de care aveți nevoie cu adevărat, pentru a putea lucra cât 

mai rapid și ușor posibil. Instrucțiunile și atenționările clare, 

pas-cu-pas la punctele critice permit utilizarea intuitivă și 

auto-explicativă a acestora - chiar și de către cei neinițiați.

Sesiunile de instruire software consumatoare de timp și 

manuale de instrucțiuni de 400 de pagini sunt lucruri care 

aparțin trecutului.

1. Programarea înregistratoarelor dedate

•  Configurare prin USB în trusa multifuncțională

•  Configurați fiecare înregistrator individual sau transferați o 

configurație pentru până la 8 înregistratoare

•  Definiți în mod flexibil criteriile de pornire: nu numai în 

funcție de dată și oră, ci și în funcție de valoarea de prag a 

temperaturii, ȘI sau SAU în funcție de legătură

• Definiți ciclul de măsurare

2. Citirea înregistratoarelor de date

• Citire prin USB în trusa multifuncțională

•  Vizualizarea rezultatelor pentru fiecare înregistrator în 

parte sau pentru toate înregistratoarele, sub formă de 

grafic sau tabel

•  Citire parțială posibilă: perioada de timp poate fi selectată 

în mod liber

3. Vizualizarea datelor de măsurare

•  Analizați cu precizie intervalele parțiale ale măsurării cu 

ajutorul funcției simple de zoom

• Selectarea mai ușoară a punctelor de măsurare cu ajutorul                                  

   reticulelor în cruce

•  Comentați asupra datelor: așezați notele direct pe grafic și 

includeți-le în raportul pdf de final

• Utilizați marcaje temporale, spre exemplu, pentru a marca      

   și comenta cu ușurință privind etapele de reținere
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5. Definirea criteriilor de 

acceptare.

Suport prin vizualizarea exemplelor, 

precum și prin explicarea 

parametrilor individuali ai 

procesului (de exemplu, intervalul 

de temperatură, timpul minim 

de reținere sau timpul maxim de 

aclimatizare).

4. Definirea calculelor

•  Test automat de letalitate și 

presiune saturată a aburului

•  Valorile F-0, F-70 și F-90 pot fi 

presetate

•  Calcul automat și manual al fazei 

de reținere

•  Valori A-0

8. Configurarea și crearea rapoartelor

•  Introducere individuală a informațiilor relevante din studiul 

de măsurare (de exemplu producător, model de încărcare, 

tester)

•  Logo-ul companiei și titlul raportului sunt adaptabile 

individual

• Salvare și reutilizare a configurației raportului

• Includere totală a datelor relevante pentru audit

•  Descărcați datele sub formă de raport pdf sau fișier CSV

• Raportul cu un singur clic adoptă parametrii raportului din     

   ultimul studiu și permite raportarea mai rapidă

7. Vizualizarea setării de măsurare

• Ordine a punctelor de măsurare pentru o documentație  

   fără cusur

• Încărcarea propriilor imagini din sistem

•  Înregistratoarele etichetate pot fi repartizate poziției lor 

reale în autoclave

•  Vizualizarea temperaturii măsurate în timp, fără oprirea 

sistemului

6. Analizarea rezultatelor

•  Prezentare generală a criteriilor de acceptare configurate

•  Indicație imediată dacă o măsurare a avut succes sau nu

•  Acces direct pentru adaptarea criteriilor de acceptare

• Afișare grafică și tabulară a citirilor

•  Selectarea citirii statisticilor privind marcajele de timp 

utilizând fazele de reținere pentru calcularea curbelor de 

măsurare
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Echipat pentru fiecare provocare:
înregistratoare de date testo 191 HACCP

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

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.
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Scurtă prezentare: 
date tehnice.

înregistratoare de date 
HACCP

testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Tip de parametru/sondă de 
măsurare

temperatură (Pt1000) Presiune (senzor 
piezorezistiv)

Interval de măsurare -50 până la +140°C 1 mbar până la 4 bar 
abs.

Precizie ±0.2°C (-50 până la -40°C)
±0.1°C (-40 până la +140°C)

± 20 mbar

Rezoluție 0.01°C 1 mbar

Memorie de citire 60,000 de citiri  30,000 per canal 60,000 citiri

Ciclu de măsurare 1 s până la 24 h

Temperatură de depozitare -20 până la +50°C

Dimensiuni

Înregistrator cu baterie mică 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Înregistrator cu baterie mare 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Axul sondei 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1.5 x 775 mm –

Vârful axului sondei – 3 x 25 mm –

Baterie mare (standard)

Tip baterie ½ AA litiu

Durata de viață utilă 2,500 ore de funcționare (ciclu de măsurare 10 secunde la 121°C)

Interval de aplicare -50 până la +140°C

Baterie mică (opțional)

Tip baterie 2 x baterii tip pastilă cu litiu

Durata de viață utilă 250 ore de funcționare (ciclu de măsurare 10 secunde la 121°C)

Interval de aplicare -20 până la +140°C
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componente testo 191 Order no.

testo 191-T1, înregistrator de date de temperatură HACCP, inclusiv baterie mare, adaptor de distanță lung pentru unitatea 
de programare și citire testo 191, protocol de calibrare.

0572 1911

testo 191-T2, înregistrator de date de temperatură HACCP, inclusiv baterie mare, adaptor de distanță lung pentru unitatea 
de programare și citire testo 191, protocol de calibrare.

0572 1912

testo 191-T3, înregistrator de date de temperatură HACCP, inclusiv baterie mare, adaptor de distanță lung pentru unitatea 
de programare și citire testo 191, protocol de calibrare.

0572 1913

testo 191-T4, înregistrator de date de temperatură HACCP, inclusiv baterie mare, adaptor de distanță scurt pentru 
unitatea de programare și citire testo 191, extensie fir, protocol de calibrare.

0572 1914

testo 191-P1, înregistrator de date de temperatură HACCP, inclusiv baterie mare și protocol de calibrare. 0572 1916
software profesional  testo 191, software pentru configurarea și citirea înregistratoarelor de date testo 191. Cerințe 
privind sistemul: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10.

0554 1911

trusă mică testo 191, trusă pentru transport, stocare, programare si citire a înregistratoarelor de date testo 191, care 
include cablul USB si o unitate de programare si citire pentru maxim 8 înregistratoare de date.
Oferă spațiu pentru o unitate de programare și citire. Dimensiuni: 340 x 265 x 60 mm.

0516 1901

Accesorii

baterie mică testo 191, acoperită cu PEEK. Pentru alimentarea tuturor modelelor testo 191. Interval de aplicare: de la -20 
până la +140 °C.

0515 1900

baterie mare testo 191, acoperită cu PEEK. Pentru alimentarea tuturor modelelor testo 191. Interval de aplicare: de la -50 
până la +140 °C.

0515 1901

atașament testo 191 pentru flacoane și conserve, fixează înregistratorul de date testo 191 pe flacoane sau conserve. 0554 0458
tripod pentru conserve testo 191, pentru ajustarea poziției înregistratoarelor de date 191 și îmbunătățirea stabilității. 0554 1906
suport pentru sonda de liofilizare testo 191 pentru măsurarea mai precisă a temperaturii la suprafață cu testo 191-T3 și 
testo 191-T4.

0554 1907

clemă de susținere pentru înregistratoarele testo 191. 0554 0297
adaptoare de distanță scurte pentru a asigura înregistratorul de date testo 191-T4 în unitatea de programare și citire. 0554 0298

adaptoare de distanță lungi pentru a asigura înregistratoarele de date testo 191-T1, testo 191-T2 și testo 191-T3 în 
unitatea de programare și citire.

0554 0299

certificat etalonare ISO (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), puncte de etalonare -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C 0520 0141

certificat etalonare DAkkS (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), puncte de etalonare -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C 0520 0281

certificat de etalonare a presiunii ISO (testo 191-P1), puncte de etalonare 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025

DAkkS certificat de etalonare a presiunii (testo 191-P1),  
puncte de etalonare 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar

0520 0215

Baterii Atașament 
pentru flacon sau 
conservă

Suport sondă 
liofilizare

Clemă de susți-
nere

Tripod pentru 
ajustarea poziției

Informații cu privire la comandă
și accesorii.
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Testo SE & Co. KGaA, cu sediul central în Lenzkirch, este 

lider pe piața mondială în domeniul soluțiilor de măsurare 

portabile și staționare. Peste 3.000 de angajați lucrează în 

cercetarea, dezvoltarea, producția și comercializarea Testo 

în peste 33 de filiale din întreaga lume. Peste 650.000 de 

clienți din întreaga lume sunt impresionați de instrumentele 

de măsurare de înaltă precizie pentru experții în tehnologie 

de măsurare și de soluțiile inovatoare pentru gestionarea 

datelor viitoare. Produsele Testo ajută la economisirea de 

timp și resurse, la protejarea mediului și a sănătății umane și 

la îmbunătățirea calității bunurilor și serviciilor.

Cu o selecție cuprinzătoare de produse pentru 

monitorizarea siguranței alimentare, Testo vă oferă 

siguranța stocării și procesării alimentelor în condiții de 

siguranță și a îndeplinirii tuturor cerințelor de reglementare. 

Tehnologia noastră de măsurare include înregistratoare de 

date, termometre, sisteme de testare a uleiului de gătit, 

instrumente de măsurare a pH-ului și multe altele. Strategia 

Din Fermă la Furculiță, pentru verificări la fața locului sau 

monitorizare pe termen lung: Testo deține instrumentul de 

măsurare adecvat pentru întregul flux alimentar.

Subsidiare

Parteneri

Tehnologie de măsurare în domeniul 
alimentar de la Testo.


