
 

  
 

 

 
 

 
 

Valori limită importante pentru 
temperatură

Recepție 
mărfuri

Unități de 
depozitare

Carne proaspătă (animale cu copite, vânat 
mare)

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne proaspătă de pasăre, iepure de casă, 
iepure de câmp, vânat mic

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Organe ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Carne tocată (de la procesatori UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Carne tocată (preparată și vândută la fața 
locului)

≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparate din carne (de la procesatori UE) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparate din carne (preparate și vândute la 
fața locului)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Produse din carne gătite, delicatese ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pește proaspăt ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Pește afumat ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne, pește - semi-congelate ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pește – congelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse congelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Înghețată ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse lactate ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Produse de patiserie cu umplutură coaptă 
parțial

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Ouă +5 to +8 °C +5 to +8 °C

Clasificare a
uleiului de gătit

Componența TPM din ulei

Ulei proaspăt de gătit < 1 to 14 % TPM

Ușor folosit 14 to 18 % TPM

Folosit, dar încă OK 18 to 22 % TPM

Foarte folosit, necesită schimbat 22 to 24 % TPM

Ulei uzat > 24 % TPM

Valori limită 
importante pentru 
temperatură

Prepararea mâncării Servirea mâncării

Mâncare fierbinte ce 
urmează a fi servită 
(carne/pește)

≥ +80°C  
minimum 3 min. 

≥ +72°C  
minimum 10 min. 

≥ +65 °C

Mâncăruri reci, 
delicatese, crudități, 
mezeluri, salate 
neconservate, sosuri 
(lapte, ouă), deserturi

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Înghețată Pasteurizare  
+85°C încălzire scurtă  

+65°C încălzire de lungă 
durată  

Producție la rece ≤-10°C

≤-18°C (împachetată) 
≤-5°C (la glob)

Aș dori un 
termometru pliabil de 
buzunar testo 104 IR

Aș dori să fac 
măsurări fără 
contact, dar 
și să măsor 
temperatura 
interioară, 
dacă este 
necesar.

Aș dori să 
pot penetra 
produsul și 
să măsor 

temperatura 
interioară.

Ce doriți să măsurați
cu termometrul dvs.?

Aș dori să fac 
măsurători 
fără contact 
(neinvazive).

Aș dori un 
termometru pliabil 
care încape în 
buzunar.

Întotdeauna diferite 
- aș dori o sondă 
interschimbabilă.

Întotdeauna aceleași - 
aș dori o sondă fixă.

Nu am 
nevoie de un 
termometru 
pliabil.

Sarcinilie mele 
de măsurare 
sunt:

testo 108

testo 106

testo 826-T2

testo 103

Combo

Contact

IR



 

 

 
 

 

 
 

 
 

Cum doriți să vă 
înregistrați datele de 

măsurare?

Perimite conectarea 
unei sonde externe

testo Saveris 2 T2

Sondă internătesto Saveris 2 T1

Cu un sistem de monitorizare 
online: monitorizați în timp 
real și accesați valorile de 

măsurare de oriunde.

Măsurare, 
stocare și 
evaluare 

(ulterioară) a 
temperaturilor 
(data loggere)

Data loggere 
staționare

Înregistrare și stocare 
date pe perioadă mai 
mare cu citire rară a 
valorilor

testo 174 T
Data loggere 
mobile

Stocare pe termen 
scurt a datelor și 
citire frecventă a 
valorilor. Ideal și pentru 
monitorizarea bunurilor 
în tranzit.

testo 175 T2testo 175 T1

Sondă internă Perimite 
conectarea unei 
sonde externe

Valori limită importante pentru 
temperatură

Recepție 
mărfuri

Unități de 
depozitare

Carne proaspătă (animale cu copite, vânat 
mare)

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne proaspătă de pasăre, iepure de casă, 
iepure de câmp, vânat mic

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Organe ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Carne tocată (de la procesatori UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Carne tocată (preparată și vândută la fața 
locului)

≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparate din carne (de la procesatori UE) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparate din carne (preparate și vândute la 
fața locului)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Produse din carne gătite, delicatese ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pește proaspăt ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Pește afumat ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne, pește - semi-congelate ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pește – congelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse congelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Înghețată ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse lactate ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Produse de patiserie cu umplutură coaptă 
parțial

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Ouă +5 to +8 °C +5 to +8 °C

Clasificare a
uleiului de gătit

Componența TPM din ulei

Ulei proaspăt de gătit < 1 to 14 % TPM

Ușor folosit 14 to 18 % TPM

Folosit, dar încă OK 18 to 22 % TPM

Foarte folosit, necesită schimbat 22 to 24 % TPM

Ulei uzat > 24 % TPM

Valori limită 
importante pentru 
temperatură

Prepararea mâncării Servirea mâncării

Mâncare fierbinte ce 
urmează a fi servită 
(carne/pește)

≥ +80°C  
minimum 3 min. 

≥ +72°C  
minimum 10 min. 

≥ +65 °C

Mâncăruri reci, 
delicatese, crudități, 
mezeluri, salate 
neconservate, sosuri 
(lapte, ouă), deserturi

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Înghețată Pasteurizare  
+85°C încălzire scurtă  

+65°C încălzire de lungă 
durată  

Producție la rece ≤-10°C

≤-18°C (împachetată) 
≤-5°C (la glob)



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Important: 
În sectorul alimentar, instrumentele ar trebui să 
fie certificate HACCP. Termometrele ar trebui să 
fie conforme cu normele EN 13485. Normele EN 
12380 se aplică data loggerelor de temperatură.

Măsurarea 
punctuală 

(instrument 
manual)

Măsurare IR

testo 826-T2 testo 104 IR
testo 103
testo 106
testo 108

Măsurare 
combinată

Măsurarea 
temperaturii 

interne

Măsurarea 
uleiului de 

gătit
testo 270

Ce metodă de măsurare 
doriți să folosiți?

Măsurare, stocare 
și analizare 
(ulterioară) a 
temperaturilor (data 
loggere)

Data loggere 
staționare

testo 175 T1
testo 175 T2testo Saveris 2

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

Măsurare, 
stocare și 
analizare a 

temperaturii 
în timp real 

(online)
sistem de 

monitorizare 
date

Data loggere 
mobile testo 174 T

Recepție mărfuriTransport Unități de 
depozitare

Preparare Servire

Valori limită importante pentru 
temperatură

Recepție 
mărfuri

Unități de 
depozitare

Carne proaspătă (animale cu copite, vânat 
mare)

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne proaspătă de pasăre, iepure de casă, 
iepure de câmp, vânat mic

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Organe ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Carne tocată (de la procesatori UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Carne tocată (preparată și vândută la fața 
locului)

≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparate din carne (de la procesatori UE) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparate din carne (preparate și vândute la 
fața locului)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Produse din carne gătite, delicatese ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pește proaspăt ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Pește afumat ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne, pește - semi-congelate ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pește – congelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse congelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Înghețată ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse lactate ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Produse de patiserie cu umplutură coaptă 
parțial

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Ouă +5 to +8 °C +5 to +8 °C

Clasificare a
uleiului de gătit

Componența TPM din ulei

Ulei proaspăt de gătit < 1 to 14 % TPM

Ușor folosit 14 to 18 % TPM

Folosit, dar încă OK 18 to 22 % TPM

Foarte folosit, necesită schimbat 22 to 24 % TPM

Ulei uzat > 24 % TPM

Valori limită 
importante pentru 
temperatură

Prepararea mâncării Servirea mâncării

Mâncare fierbinte ce 
urmează a fi servită 
(carne/pește)

≥ +80°C  
minimum 3 min. 

≥ +72°C  
minimum 10 min. 

≥ +65 °C

Mâncăruri reci, 
delicatese, crudități, 
mezeluri, salate 
neconservate, sosuri 
(lapte, ouă), deserturi

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Înghețată Pasteurizare  
+85°C încălzire scurtă  

+65°C încălzire de lungă 
durată  

Producție la rece ≤-10°C

≤-18°C (împachetată) 
≤-5°C (la glob)


