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Jednoduše intuitivnější: uživatelsky přívětivý software 

s průvodcem měřením a postupy dokumentace spolu  

se zprávou jedním kliknutím 

Jednoduše bezpečnější: baterie a měřicí technika ve dvou 

samostatných pouzdrech - pro bezpečnou výměnu baterií  

a utěsněné záznamníky

Jednoduše rychlejší: konfigurace a čtení až osmi 

záznamníků současně pomocí multifunkčního kufru

Jednoduše flexibilnější: chytrá koncepce baterie umožňuje 

využití různých výšek pro všestranné použití ve Vašem 

procesu

HACCP  
systém záznamníků

testo 191 – monitorování teploty a tlaku 
při sterilizaci, pasterizaci a lyofilizaci

Systém HACCP záznamníků testo 191 pro pasterizaci, 

sterilizaci a lyofilizaci umožňuje chytré monitorování 

teploty a tlaku v procesech tepelné konzervace. 4 teplotní 

záznamníky, 1 tlakový záznamník a vhodné příslušenství 

nabízejí vhodné řešení pro každou aplikaci měření  

- ať už u výrobků, v konzervách nebo v lahvích.

Odolné záznamníky umožňují rychlou a bezpečnou výměnu 

baterií, po které zůstávají stále 100% těsné. Velikost 

záznamníku se může lišit díky dvěma různým typům baterií.

Multifunkční kufr zajišťuje bezpečné skladování záznamníků 

a umožňuje jejich odečítání a konfiguraci pomocí 

integrované programovací a odečítací jednotky. Měření lze 

provádět rychle a snadno pomocí profesionálního softwaru 

testo 191.
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Přehled systémových komponent

Záznamníky HACCP se dodávají jako jeden tlakový a čtyři teplotní 

modely. Vyznačují se robustností, odolností a spolehlivostí.  

Závit umožňuje bezpečnou výměnu baterií během několika sekund  

bez použití nářadí. Díky hermeticky utěsněnému provedení záznamníku 

zůstává 100% těsný i po výměně baterie.

Záznamníky jsou konfigurovány a odečítány pomocí 

profesionálního softwaru testo 191. To vše bez potřeby 

400stránkového návodu k obsluze a komplikovaných menu,  

ale s pomocí možnosti provádění celým procesem, užitečné vizualizace 

dat a inovativních zpráv jedním kliknutím: zpráva obsahuje parametry 

posledního měření, takže můžete splnit svou povinnost rychlým 

a efektivním poskytnutím dokumentace, aniž byste museli znovu 

přenastavovat všechny parametry zprávy.

Multifunkční kufr pro testo 191 doplňuje systém. Je robustní, chytrý  

a praktický. Poskytuje nejen úložiště pro záznamníky, ale také umožňuje 

konfiguraci a odečítání. V každém kufru je instalována programovací a 

odečítací jednotka. To znamená, že lze konfigurovat a odečítat  

až 8 záznamníků současně.



Objednací údaje

testo 191-T1 testo 191-T3

testo 191-P1

testo 191-T2

testo 191-T4

testo 191-T1, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké baterie, 
dlouhého distančního adaptéru 
pro programovací a odečítací 
jednotku testo 191 a výstupního 
protokolu z výroby.

testo 191-T3, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké baterie, 
dlouhého distančního adaptéru 
pro programovací a odečítací 
jednotku testo 191 a výstupního 
protokolu z výroby.

testo 191-P1, tlakový HACCP  
záznamník, včetně velké baterie  
a výstupního protokolu z výroby.

testo 191-T2, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké baterie, 
dlouhého distančního adaptéru  
pro programovací a odečítací jednotku 
testo 191 a výstupního protokolu  
z výroby.

testo 191-T4, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké 
baterie, krátkého distančního 
adaptéru pro programovací  
a odečítací jednotku testo 191, 
prodloužení závitu a výstupního 
protokolu z výroby.

Obj. číslo 0572 1911 Obj. číslo 0572 1913

Obj. číslo 0572 1916

Obj. číslo 0572 1912

Obj. číslo 0572 1914

Kufr testo 191 Obj. číslo

Malý kufr testo 191, kufr pro přepravu, skladování, programování a odečítání HACCP záznamníků testo 191,
včetně USB kabelu a 1 programovací a odečítací jednotky pro maximálně 8 záznamníků.
Poskytuje prostor pro 1 programovací a odečítací jednotku. Rozměry: 340 x 265 x 60 mm. 

0516 1901

Příslušenství Obj. číslo  

Malá baterie testo 191, potažený PEEK. Pro napájení všech modelů testo 191. Rozsah použití: -20 až +140°C. 0515 1900
Velká baterie testo 191, potažený PEEK. Pro napájení všech modelů testo 191. Rozsah použití: -50 až +140°C. 0515 1901
testo 191 upevnění ke konzervě a láhvi, upevní záznamník testo 191 ke konzervám nebo láhvím. 0554 0458
testo 191 stojánek ke konzervě pro přizpůsobení polohy sondy záznamníku testo 191 a ke zlepšení stability. 0554 1906
testo 191 držák lyofilizační sondy pro přesnější měření povrchové teploty s testo 191-T3 a testo 191-T4. 0554 1907
Upevňovací svorky pro záznamníky testo 191 (sáček s 5 ks). 0554 0297
Krátké distanční adaptéry pro zajištění záznamníku testo 191-T4 v programovací a odečítací jednotce. 0554 0298

Dlouhé distanční adaptéry pro zajištění záznamníků testo 191-T1, testo 191-T2 a testo 191-T3 v programovací a odečítací 
jednotce.

0554 0299

Certifikát pro ISO kalibraci teploty (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), kalibrační body -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C 0520 0141

Certifikát pro DAkk kalibraci teploty (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), kalibrační body -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C 0520 0281

Certifikát pro ISO kalibraci tlaku (testo 191-P1), kalibrační body 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025

Certifikát pro DAkk kalibraci tlaku (testo 191-P1), kalibrační body 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar 0520 0215

Software testo 191 Obj. číslo

Profesionální software testo 191, software pro konfiguraci a odečítání záznamníků testo 191.
Systémové požadavky: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10.

0554 1911
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HACCP záznamníky testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Parametr měření / typ sondy Teplota (Pt1000) Tlak 
(piezorezistivní 

senzor)

Rozsah měření -50 až +140°C 1 mbar až 4 bar abs.

Přesnost ±0.2°C (-50 až -40°C)
±0.1°C (-40 až +140°C)

± 20 mbar

Rozlišení 0.01°C 1 mbar

Paměť 60,000 záznamů  30,000 na kanál 60,000 záznamů

Měřící cykly 1 s až 24 h

Teplota skladování -20 až +50°C

Rozměry

Záznamník s malou baterií 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Záznamník s velkou baterií 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Trubice sondy 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1.5 x 775 mm –

Špička trubice sondy – 3 x 25 mm –

Velká baterie (standard)

Typ baterie ½ AA lithiová

Životnost 2,500 provozních hodin (měřicí cyklus 10 sekund při 121°C)

Rozsah použití -50 až +140°C

Malá baterie (volitelné)

Typ baterie 2 x lithiové knoflíkové baterie

Životnost 250 provozních hodin (měřicí cyklus 10 sekund při 121°C)

Rozsah použití -20 až +140°C

Technická data


