
Különleges minőségi követelmények vonatkoznak a kutatásra 

és fejlesztésre. Ide tartozik a fontos környezeti paraméterek 

megbízható monitorozása helyiségekben és a berendezé-

seknél. A megbízható környezeti megfigyelést alkalmazó 

területek listája hosszú. Az orvosi, biotechnikai, vegyi és 

gyógyszerészeti laboratóriumoktól kezdve a tisztatérig, az ál-

lattartó létesítményekig, az üvegházakig, a stabilitást vizsgáló 

kamrákig és a biobankokig, illetve a vér- és szövetbankokig 

bezárólag. A szigorú előírások és a nyomon követhetőség kö-

vetelményeinek teljesítése esetén holisztikus felügyeleti rend-

szerre van szükség, amely megbízhatóan rögzíti és elérhetővé 

teszi a különböző mérési paramétereket.

www.testo.hu

Ezzel a feladattal a testo Saveris Pharma teljesen automati-

zált környezet monitoring rendszer birkózik meg. Megszakí-

tás nélkül, a GxP-nek megfelelően figyeli és dokumentálja a 

hőmérsékletet, a páratartalmat, a nyomáskülönbséget és az 

egyéb paramétereket. Komplett megoldásként a testo Saveris 

Pharma ötvözi a nagy pontosságú méréstechnikát egy intuitív 

és validálható szoftverrel és átfogó szolgáltatásokkal. Ezek 

közé tartozik a minősítés, a validálás, a feltérképezések, az 

átvételi vizsgálat a telepítés helyszínén (SAT) és a kalibrá-

lás. Ez a holisztikus megoldás támogatja Önt abban, hogy 

a szigorúan szabályozott követelményeket megbízhatóan 

teljesítse, és ne csak egyszerűen betartsa azokat, hanem a 

jövőben is boldogulni tudjon velük.

A berendezések és környezeti paraméterek 
megbízható felügyelete a testo Saveris 
Pharma környezet monitoring rendszerrel

Testo
Alkalmazási példa
Kutatás & Fejlesztés
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1. Ha meg akarja mérni és figyelemmel szeretné 
kísérni a környezeti feltételeket, akkor háromféle 
változat alkalmazható:

Ha meg akarja mérni és figyelemmel szeretné kísérni a kör-

nyezeti feltételeket, akkor háromféle változat alkalmazható:

• Egyszerű min / max hőmérők és páratartalom mérők

• Önálló adatgyűjtők

• Automatizált környezeti monitoring rendszerek

A három mérési módszer különbözik a kiolvasást és a kézi 

bevitelt illetően. A mérési értékek rögzítésének digitalizálása 

és automatizálása növeli a mérési értékek megbízhatóságát, 

ezáltal javítva más minőségi tényezőket is, például a nyomon 

követhetőséget. Ugyanakkor, az idő és a személyzet igény-

bevétele csökken. 

1.1 Monitorozás egyszerű min / max hőmérőkkel és 

páratartalom érzékelőkkel

A legalacsonyabb költségű változat a hőmérséklet-érzékeny 

termékek felszerelésének és környezeti paramétereinek elle-

nőrzése az egyszerű min / max hőmérő és a levegő páratar-

talmának meghatározására szolgáló páratartalom érzékelő. 

Ezzel a módszerrel azonban csak a mindenkori aktuális mé-

rési értékek, valamint a legutóbbi alaphelyzetbe állítás óta 

mért minimum és maximális értékek leolvasása és kézi do-

kumentálása lehetséges. Ezen módszerrel kapcsolatos gyen-

geségek rögtön szembe jöhetnek: nincsen egy összképünk 

a hőmérséklet és a páratartalom görbéinek változásáról. Ha 

a felső vagy az alsó határértéket túllépik, akkor nem lehet 

nyomon követni, mikor történt ez. A felső vagy az alsó sza-

bálysértés gyakorisága sem azonosítható. Szükségünk van 

azonban ezekre az információkra annak eldöntéséhez, hogy 

egy kísérleti sorozat vagy folyamat értékelhető-e, vagy egy 

termék folyamatos használatba vehető-e. Ráadásul ez a 

módszer rendkívül időigényes a kiolvasáshoz és a dokumen-

tációhoz szükséges manuális erőfeszítések miatt. 

1.2 Monitorozás önálló adatgyűjtőkkel

Ezzel szemben a környezeti viszonyok monitorozásának má-

sodik változata, az önálló adatgyűjtők automatikusan rögzítik 

a levegő páratartalmát és a hőmérsékleti görbéket. Az önálló 

azt jelenti, hogy ezek az adatgyűjtők hálózathoz való csatla-

kozás nélkül működnek, vagyis a mérési értékeket egy belső 

adatmemóriában tárolják. Több változatban kaphatók: Kijel-

zővel és anélkül, valamint jelzéssel és jelzés nélkül, pl. LED 

által. Az adatok kiolvasása általában manuálisan történik az 

adatgyűjtő USB-csatlakozóján keresztül. Néhány kijelző csak 

egyetlen egy mérési értéket mutat. Ahhoz, hogy betekintést 

nyerjünk a mérési adatok teljes egészébe azonban kompati-

bilis számítógépes szoftverre van szükségünk. És az adatok 

hosszú távú tárolása (pl. merevlemezen) kézi erőfeszítéssel 

jár.

Testo alkalmazási példa Kutatás & Fejleszés
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–----–----

Először is jó hír: az önálló adatgyűjtők megfelelnek a kuta-

tás és fejlesztés területének követelményei. Mivel főleg nagy 

pontosságú laboratóriumi berendezéseket használnak, a fo-

lyamatokhoz állandó hőmérsékletű, páratartalmú és tiszta-

ságú környezet szükséges. Önálló adatgyűjtők folyamatosan 

és megbízhatóan mérik ezeket a paramétereket. A határér-

ték-megsértések esetén azonban még az önálló adatgyűj-

tőknek is vannak korlátai. Ha túllépik a határértékeket vagy 

ellenőrizni kell az akkumulátor állapotát, gyakran csak egy 

LED áll rendelkezésre. Ezen kívül nincsenek további riasz-

tási lehetőségek, például SMS értesítések. Még akkor is, ha 

az optikai riasztást észlelik, a személyzetnek először manu-

álisan kell leolvasnia az adatgyűjtőt a határérték-megsértés 

mértékének megbecsülése érdekében. Egyrészt a kézi kiol-

vasás hiányosságot okoz az adatrögzítésben, mert a kiolva-

sási eljárás során más mérési adatokat nem lehet rögzíteni. 

Másrészt az önálló adatgyűjtők kiolvasásához és dokumentá-

lásához szükséges idő viszonylag sok, és tárolási szerkezetük 

a rendszertelen kézi tárolás miatt könnyen rendetlenné válhat. 

Ez megnehezíti az elemzést, az adatok összehasonlítását és 

a folyamatos teljesítményértékelés. Az adatgyűjtő sérülése 

esetén fennáll annak a veszélye is, hogy az adatok elvesznek.

1.3 Automatizált környezeti monitorozás, holisztikusan 

rendszer

Ha minőségi normái megkövetelik, hogy a hőmérsékletet, 

a páratartalmat és az egyéb paramétereket megbízhatóan, 

automatikusan és megszakítás nélkül legyenek lemérve és 

dokumentálva, akkor csak a harmadik változat jöhet szóba: 

Egy automatizált környezeti monitoring rendszer. Ezek a 

rendszerek automatikusan rögzítik és dokumentálják a mérési 

adatokat, és több szinten történő köztes tárolással biztosítják 

az adatbiztonság magas szintjét. Minden egyes mérési adatot 

a mérési műszerben és a rendszerben tárolja el, és bármikor 

és bárhonnan elérhetőek. Különböző jelentési lehetőségek 

közül választhat, és egyénileg meghatározhatja, hogy mely 

alkalmazottak kapják meg az adatokat. A korlátozások 

megsértése esetén is különböző riasztási lehetőségek 

állnak rendelkezésre az Ön számára, így a rendszerkritikus 

események gyorsan azonosíthatók és orvosolhatók. 

Az alábbi ábra összefoglalja a három mérési érték rögzítési 

változatának előnyeit és hátrányait a környezeti paraméterek 

figyelemmel kísérése szempontjából:

  

A mért érték rögzítése:

–   Mutatja az áramerősséget, valamint a 
minimális és maximális hőmérséklet 
és a légnedvesség a legutóbbi 
alaphelyzetbe állítás óta.

–    Manuálisan kell leolvasni naponta 
legalább egyszer.

–    Naponta legalább egyszer vissza kell 
állítani, hogy meg lehessen határozni 
az aktuális határérték-sértéseket.

–    A dokumentáció kézzel történik.

–  Nem teszi lehetővé a levegő  
    páratartalom és hőmérséklet  
    görbéjének pontos ábrázolását, mivel  
    egy 24 órás időszakban általában  
    csak egy leolvasás történik. 

  Folyamatosan rögzíti a hőmérséklet 
és a levegő páratartalmának mérési 
görbéit.

  A mérési adatok rögzítése 
automatikus.

–   A kiolvasás, elemzés, mentés és 
a mérési adatok kiértékelése kézi 
vezérlésű.

–   Nincs riasztás határérték megsértése 
esetén, csak jelzés jelenik meg az 
adatgyűjtőn

–   Adathiányok az adatgyűjtők kézi 
kiolvasás során

–   Az adatvesztés veszélye az 
adatgyűjtő sérülése esetén.

 Folyamatosan és automatikusan  
     rögzítik a hőmérséklet és a levegő  
     páratartalmának mérési görbéit.

  A redundáns tárolásnak köszönhetően 
a lehető legnagyobb adatbiztonságot 
nyújtja.

  Széleskörű riasztási lehetőségek 
határérték-túllépések vagy 
rendszerkritikus események esetén.

 Automatizált jelentéskészítés és  
     megosztás az illetékes személyzet  
     számára.

  A dokumentáció bármikor, bárhonnan 
előhívható. 

Min/max hőmérők és 
páratartalom

Önálló adatgyűjtők Automatizált környezeti 
monitoring rendszerek
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A három mérési módszer összehasonlítása az alábbit mutatja:

A testo Saveris Pharma automatizált környezeti monitoring rendszer átfogóan támogatja Önt a nemzetközileg érvényes minő-

ségi szabványok, például a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) vagy a DIN EN ISO 17025 és a DIN EN ISO 15189 betartásá-

ban. A környezeti feltételek megszakítás nélküli rögzítése és dokumentálása mellett a rendszer alkalmas a hőmérséklet és a 

páratartalom megbízható nyomon követésére laboratóriumokban és mindenféle hűtőkamrában, még szélsőséges hőmérsékleti 

viszonyok között is. A következőkben pedig láthatja a különböző alkalmazások főbb előnyeit:

(Kutatás) laboratóriumok

  A laboratóriumi folyamatok pontos  
figyelemmel kísérése

 Átfogó jelentés

 A rendszer korlátlan méretezése

Testo alkalmazási példa Kutatás & Fejleszés

Tisztaterek

  A tűréshatárok betartása

 A megfelelőség biztosítása

  Validálható szoftver

Klíma kamrák

  A szélsőséges körülmények pontos  
rögzítése

  Trendek valós időben

 Ellenőrzési visszakövethetőség

Üvegházak

  Erős és stabil rádiójel

  Minimális karbantartás

  Pontos pozícionálás a feltérképezéseknek 
köszönhetően

Bio-bankok

  Ellenőrzőtt fagyasztás

  Megszakítás nélküli hideglánc-figyelés

  Az adatokhoz való hozzáférés helytől 
függetlenül

Vér- és szövet bankok

  Valós idejű riszatások

  Ellenőrzési visszakövethetőség

  Szonda kalibrálása adatvesztés nélkül

Létesítmények állatok számára

  Folyamatos ellenőrzés

  Automatizált dokumentáció

 Távoli riasztási nézet

Laboratóriumi felszerelés

  A laboratóriumi extraktortól a vízfürdőig 
alkalmazható

   A paraméterek pontos rögzítése

  Trend nézetek és jelentések

Hűtési és mélyfagyasztási 

alkalmazások

  Az összes mérés biztonságos lefedettsége

  Valós idejű riasztások

  Könnyű rendszerbővítés

A testo Saveris Pharma fő előnyei az Ön alkalmazásában: 
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2.1 Modul hardver és érzékelők

A testo Saveris Pharma környezeti monitoring rendszer kü-

lönböző hardverkomponensekből áll. Ezek finoman egymásra 

vannak hangolva, és úgy kombinálhatók, hogy az Ön mérési 

feladatai sikeresen megoldhatók legyenek.

2.1.1 A bázis

A testo Saveris Pharma szíve akár 3000 csatorna mérési 

értékeit is képes kezelni. Ez magában foglalja a kiértéke-

lést és a riasztásokat, amint határérték-túllépés történik. A 

bázisállomás közvetlenül a laboratóriumban helyezhető el.  

A beépített LED jelez a személyzetnek határértéksértések 

vagy rendszerkritikus események esetén. Különböző riasz-

tásszolgáltatókat lehet csatlakoztatni egy riasztási relén és 

egy LTE vezetéknélküli USB-n keresztül. Ez azt jelenti, hogy 

az optikai és hangjelzések mellett SMS-sel történő riasztások 

is lehetségesek. A beépített vészhelyzeti akkumulátor bizto-

sítja, hogy adatai biztonságosan tárolódjanak áramkimaradás 

vagy rendszerhiba esetén is Az Ethernet és a WLAN mellett a 

testo Saveris Pharma környezetfelügyeleti rendszere a testo 

UltraRange nagy hatótávolságú rádiótechnológiát használja a 

zárt helyiségekben való kiváló hatótávolság érdekében. 

2.1.2 Adatgyűjtő és kommunikációs modulok

Mivel a kutatásban és fejlesztésben számos feladatot kell 

teljesíteni, ezért ennek megfelelően az adatgyűjtőkből több 

különböző típus is elérhető. Minden egyes adatgyűjtő modul 

rugalmasan csatlakoztatható a három kommunikációs modul 

egyikéhez. Az adatátvitelhez a WLAN és a LAN mellett a testo 

UltraRrange nagy hatótávolságú rádiótechnológiát is választ-

hatja. A testo UltraRange biztosítja, hogy nagy távolságokon, 

például üvegházakban is erős és robusztus rádiójel álljon ren-

delkezésre - és megkíméli Önt a LAN vagy WLAN időigényes 

telepítésétől. A testo UltraRange segítségével a WLAN-hoz 

képest lényegesen nagyobb hatótávolságot élvezhet, különö-

sen zárt helyiségekben. Minden adatgyűjtő pontosan kalibrál-

ható, és rögzíti a hőmérsékletet, illetve a modelltől függően 

a levegő relatív páratartalmát is. A pontosság, a felbontás 

és a hatótávolság tekintetében ideálisak a környezeti feltéte-

lek vizsgálatára a kutatás és fejlesztés területén - beleértve 

a tisztatér-megfelelőséget is. Annak érdekében, hogy a kü-

lönböző mérési feladatokat a kutatólaboratóriumokban, tisz-

taterekben, klímakamrákban és más K + F létesítményekben 

a követelményeknek megfelelően végre tudja hajtani, rendel-

kezésre állnak az adott alkalmazáshoz igazított adatmodulok. 

 

 

2. Az Ön igényei szerint testreszabható:
a testo Saveris Pharma moduláris elve
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2.1.3 Digitális és analóg szondák

A testo Saveris Pharma hardver a digitális és analóg szondák 

átfogó portfólióját tartalmazza a GxP szempontjából releváns 

paraméterek nagy pontosságú méréséhez egy szabályozott 

környezetben. A Testo összes szondájában közös, hogy 

könnyen kezelhetők és telepíthetők. A hőmérsékletszondák 

mérési tartománya -200 °C-tól +1300 °C-ig terjed, ezzel le-

fedve szinte minden lehetséges forgatókönyvet a kutatás és a 

fejlesztés területén. A könnyű kezelhetőség továbbá azt is je-

lenti, hogy a digitális szondák a folyamatos működés közben 

másodpercek alatt kicserélhetők, ha esedékes a kalibrálás 

vagy hiba lépett fel. Mivel kalibrálásuk az adatgyűjtőktől füg-

getlenül történik, ezért az adatgyűjtőket nem kell leszerelni. 

Ebből következik, hogy nem jön létre információs hézag a 

mérési értékekben, és a dokumentációban sem kell további 

erőfeszítéseket tenni a bizonyítás érdekében. A digitális ajtó-

érintkezők egész létesítményeket felügyelnek, és automati-

kusan és folyamatosan tájékoztatják Önt az ajtónyitásról. Az 

egyéb mérési paraméterek, mint például a nyomáskülönbség, 

részecskék stb. integrálása szintén zökkenőmentesen műkö-

dik az analóg csatolóval, mint szabványosított interfésszel. 

A 10 Pa és 10 hPa közötti mérési tartományban a kis nyo-

máskülönbségek nagy pontosságú ellenőrzéséhez például 

a testo 6383 nyomáskülönbség-jeladó integrálható. Ez min-

denekelőtt a tisztatér-technikában és a (kutató)laboratóriu-

mokban bír jelentős fontossággal, ahol a kritikus zónában a 

pozitív vagy negatív nyomás fenntartása megakadályozza a 

szennyezett levegő beáramlását vagy a patogén vagy gene-

tikailag módosított vírusok és baktériumok kiszabadulását. 

A tisztatérrel kompatibilis paneles kivitelű nyomáskülönb-

ség-jeladó nagy pontossággal és hosszú távú stabilitással 

figyeli a nyomást és egyidejűleg rögzíti a páratartalmat és a 

hőmérsékletet. Ezen túlmenően a nyomáskülönbség-jeladó 

automatikus nullpontbeállítással rendelkezik. Kutatólabora-

tóriumok, tisztaterek, klímakamrák és egyéb K+F léte- sít-

mények igényei szerint az adott alkalmazásokhoz igazított 

adatmodulok állnak az Ön rendelkezésére

  A szükséges paraméterek méréséhez gyorsan és egysze-

rűen csatlakoztathat akár négy digitális szondát, valamint 

a digitális analóg csatolót a testo 150 TUC4 adatgyűjtő 

modulhoz a testo Universal Connector segítségével. 

  A testo 150 DIN2 és testo 150 TC4 modulokkal a Testo 

átfogó szondaválasztékát használhatja, és akár két külön-

böző szondát is csatlakoztathat mini-DIN-en keresztül a 

Testo kínálatából.

  Akár négy termoelem-csatlakozójával a testo 150 TC4 

adatgyűjtő modul extrém körülmények rögzítésére is alkal-

mas.

  Ha egy belső NTC hőmérsékletmérővel rendelkező adat-

gyűjtő modult kizárólag a hőmérséklet megfigyeléséhez 

szükséges, a testo 150 T1 modul minden követelménynek 

megfelel.

További olvasnivaló:

Tudjon meg többet a testo 
Saveris Pharma összete-
vőiről a rendszer részletes 
áttekintésében.

>> Tovább

Testo alkalmazási példa Kutatás & Fejleszés
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2.2 Modulszoftver

A testo Saveris Pharma szoftverben az összes leolvasott 

érték zökkenőmentesen van összesítve, vizualizálva és do-

kumentálva. A szoftver a rögzített mérési adatok megtekin-

tésére, valamint elemzésre és jelentéskészítésre szolgál. A 

testo Saveris szoftver alábbi két verziója áll rendelkezésre: 

 A testo Saveris PRO szoftver alkalmas az automatizált és 

megszakítás nélküli környezeti monitorozásra a telephelye-

ken átívelő területeken, amelyekre kevésbé szigorú előírások 

vonatkoznak. A szoftverben különböző felhasználói szintek 

különböző felhasználói jogokkal konfigurálhatók.

A testo Saveris CFR szoftver a szoftver validálható vál-

tozata, és garantálja az USA 21 CFR Part 11., valamint az 

EU GMP-irányelvek 11. mellékletének feltétel nélküli be-

tartását. Az alábbiakon túlmenően a PRO változat funk-

ciói mellett, Audit Trail és elektronikus aláírást is kínál.  

A kiegészítő testo Saveris Pharma Cockpit egy webalapú, 

intuitív felhasználói felület, amely lehetővé teszi az adatok 

elérését különböző végberendezésekről. A riasztások okoste-

lefonon, táblagépen vagy PC-n keresztül bármikor és helytől 

függetlenül azonosíthatók és nyugtázhatók. Minden riasztás 

visszaigazolását digitális aláírással, valamint az eseményhez 

fűzött kötelező megjegyzéssel kell kiegészíteni. Annak érde-

kében, hogy a mérési helyszíneket és a riasztásokat gyorsan 

és egyszerűen lokalizálni lehessen, a helyszín egyedi alap-

rajzai tárolhatók. 
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Testo alkalmazási példa Kutatás & Fejleszés

A szoftverek áttekintése:

PRO CFR Cockpit

A mérési adatok grafikus/táblázatos megjelenítése

Elemzési funkciók

Riasztáskezelés, beleértve az eszkalációkezelést is

Kalibrálás kezelése

Egyedi jelentéskészítés

Központi archiválás és hamisításbiztos mérési adatok tárolása +
Felhasználókezelés felhasználói jogokkal

Ellenőrzési nyomvonal

ERES-elv (elektronikus nyilvántartás / elektronikus aláírás)

Helytől független hozzáférés a mérési adatokhoz és a riasztás 
visszaigazolásához az intelligens eszközön keresztül

Testreszabás alaprajzok és logók integrálásával

Intuitívan kezelhető, platformfüggetlen felhasználói felület
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2.3 Modulszolgáltatások

A Testo világszerte kompetens szervizpartnerként áll az Ön 

rendelkezésére: A projekttervezéstől a rendszer telepítésén 

és üzembe helyezésén át egészen a GxP-specifikus szolgál-

tatásokig, mint például a kalibrálás, a rendszer minősítése és 

a szoftver validálása. A Testo GxP-tapasztalattal rendelkező 

szervizcsapata a projekt minden fázisában kompetens és 

objektív támogatást nyújt Önnek. A szakértők Önnel együtt 

olyan személyre szabott szolgáltatási koncepciót határoznak 

meg, amely megfelel az Ön igényeinek. A Testóra az üzemel-

tetés során is számíthat. A Testo csapata gondoskodik az Ön 

rendszerének támogatásáról, karbantartásáról, kalibrálásáról 

és validálásáról, így az Ön munkája megbízhatóbbá, köny-

nyebbé és sikeresebbé válik.

További információ

További információkat és válaszokat a megszakítás nélküli 

adatrögzítéssel történő folyamatos környezetfelügyelettel 

kapcsolatos kérdéseire a www.testo.hu weboldalon 

kaphat.

21 CFR Part 11 megfelelés 

Csökkentse az FDA és az ICH előírások 
megsértésének kockázatát, és tartsa be 
a szigorú szabványokat a megszakítás 

nélküli és védett adatkészletek 
segítségével.

Holisztikus megoldás

Az egy szolgáltatótól származó, bevált 
technológiák és szolgáltatások teszik a 
Testót megbízható partnerré a minőségi 
szabványok és a megfelelés holisztikus 
megvalósításához a K+F kihívásokkal 

teli területén.

Riasztások valós időben

Bármi történik - a testo Saveris Pharma 
azonnal tájékoztatja Önt, így Ön időben 
beavatkozhat. Elkerülheti a termékvesz-

teséget és megelőzheti a sikertelen 
auditokat a K+F környezetben.

Megszakítás nélküli környezeti ellenőrzés a testo Saveris Pharma segítségével:
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A Testo, amelynek székhelye Lenzkirchben, a Fekete-erdőben 

található, világpiaci vezető szerepet játszik a hordozható és 

helyhez kötött mérési megoldások területén. A vállalatkutatás-

fejlesztésében, gyártásában és marketingjében 3000 alkalmazott 

vesz részt 34 leányvállalatban a világ minden tájáról.  

Az ügyfelekre szerte a világon nagy hatással vannak a mérési 

technológia szakértőjének nagy pontosságú mérőműszerei és 

innovatívmegoldásai a mérési adatok jövőbeni kezelésére. 

A Testo termékek hozzájárulnak az idő és erőforrások 

megtakarításához, a környezet és az emberi egészség védelméhez, 

valamint javítják az áruk és szolgáltatások minőségét.

Az élelmiszeriparban a Testo mérőműszerei és ellenőrző 

rendszerei évtizedek óta bizonyítanak, és az élelmiszerszolgáltatók, 

a szupermarketek és az élelmiszer-gyártók alap berendezéseihez 

tartoznak.

A társaság 1957-es alapítása óta az éves átlagos növekedés 

több mint 10%, és a jelenlegiforgalma meghaladja a 300 millió 

eurót. Ez egyértelműen igazolja, hogy a Fekete-erdő és a 

csúcstechnológiai rendszerek tökéletesen illenek egymáshoz. 

A társaságjövőbeni átlag feletti befektetései szintén részét 

képezik a Testo sikerének. A Testo az éves globális forgalom 

körülbelül egytizedét fekteti kutatásba és fejlesztésbe. Az 

élelmiszeripar számára a Testo speciális megoldásokat fejlesztett 

ki, amelyek egyesítik a pontos érzékelőket az intuitív módon 

működtetett szoftverrel és az átfogó szolgáltatásokkal, az 

adott terület igényeihez igazítva.


