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Testo:
Exemplo de aplicação

Na padaria, no talho, no supermercado ou no restaurante - 

todos os dias, os consumidores precisam de confiar no facto 

de que a comida oferecida é fresca e de qualidade impecável. 

Para garantir isso e cumprir as normas legais de higiene, os 

produtos perecíveis em particular, como frutas, vegetais, peixe 

e laticínios, precisam de ser armazenados e processados sob 

condições climáticas constantemente impecáveis. No entanto, 

o tempo, os custos e o trabalho envolvidos na monitorização 

fiável e de longo prazo de parâmetros críticos, como 

temperatura e humidade, geralmente são desproporcionais aos 

benefícios previstos. 

Monitorização automatizada da temperatura 
no processamento, armazenamento e venda 
de alimentos com o testo Saveris 2.

Com o sistema de monitorização de dados de medição 

baseado na cloud, testo Saveris 2, a Testo adotou uma nova 

abordagem para monitorizar a temperatura e a humidade e 

simplificou significativamente a recolha, o armazenamento e a 

análise automatizados dos dados de medição. Os registadores 

de dados WiFi instalados em todos os pontos de refrigeração 

relevantes podem ser lidos via WLAN, para que os dados 

estejam acessíveis em qualquer lugar e a qualquer momento 

via Saveris Cloud.

Os alertas são enviados automaticamente se os valores-limite 

forem violados. Portanto, pode monitorizar todas as condições 

ambientais relevantes em áreas de armazenamento frio e 

ultracongelado, armários refrigerados e transporte de alimentos 

- com muita facilidade, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Análise & Relatórios
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Exemplo de aplicação Testo 

O desafio.

No comércio de alimentos e no setor de catering, existem 

inúmeros locais onde é necessário garantir a qualidade dos 

alimentos. A maior ameaça é a contaminação por germes 

perigosos. Quer se trate de salmonelas, listerias ou Escherichia 

coli - todos os microorganismos patogénicos espalham-se 

extremamente rápido e podem ter sérias implicações para a 

saúde dos consumidores. 

Para eliminar os fatores de risco, os operadores de empresas 

do setor alimentar devem seguir um conceito HACCP; em 

particular, a temperatura deve ser constantemente mantida 

entre os valores de limite de temperatura superior e inferior 

definidos, por exemplo, abaixo de –18 °C para produtos 

congelados ou entre +4 e +8 °C para produtos lácteos. É mais 

fácil falar do que fazer, porque na agitação das vendas e 

serviços, é fácil que algo seja esquecido. As verificações 

manuais de temperatura são propensas a erros e não oferecem 

uma segurança contínua. As consequências podem ser fatais: 

não é apenas a conformidade com os regulamentos e diretrizes 

legais que está em jogo, mas também a confiança do cliente. 

Mesmo que não ocorram erros, a garantia de qualidade diária, 

incluindo a documentação, leva muito tempo e vincula o 

pessoal. 

A solução.

A digitalização e a automação progressivas abrem 

completamente novas possibilidades para monitorizar o clima 

no setor alimentar. A leitura manual de registadores de dados 

agora é coisa do passado: com o sistema de monitoriação de 

dados de medição baseado na cloud testo Saveris 2, a 

monitorização é realizada de forma totalmente automática. As 

leituras de temperatura (humidade também, se necessário) são 

transmitidas para a Saveris Cloud via WLAN dentro de um 

intervalo de tempo definido, onde são armazenadas com 

segurança e permanência. A partir daí, podem ser recuperados 

a partir de qualquer lugar e a qualquer momento por meio de 

um navegador da Web padrão - num PC do escritório ou num 

smartphone enquanto estiver fora. A instalação de software 

específico não é necessária porque, com o testo Saveris 2, os 

dados de medição são simplesmente acedidos através do 

navegador da web. Portanto, todos os dados estão disponíveis 

em qualquer lugar e a qualquer momento, em qualquer 

dispositivo terminal - PC, notebook, tablet ou smartphone. 

Apresentações claras e opções de análise simplificam a 

monitorização e a documentação. Mesmo que os valores de 

limite sejam violados, a segurança é sempre garantida: o testo 

Saveris 2 alerta os responsáveis por SMS ou e-mail, para que 

possam responder imediatamente em caso de emergência. 

Assim, economiza tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, 

aumenta a segurança, pois o "erro humano" pode ser excluído 

com segurança.

As vantagens em resumo.

• Monitorização de temperatura automatizado e fiável

•  Dados de medição acessíveis a partir de qualquer lugar e a 

qualquer momento, mesmo usando um smartphone ou tablet 

enquanto estiver em movimento

•  Economize tempo e dinheiro com a leitura automatizada de 

registadores de dados

•  Escalável com outros registadores de dados, conforme 

necessário

•  Alertas automáticos em caso de violação ou mau 

funcionamento do valor-limite

•  Segurança muito alta, porque os dados são armazenados na 

cloud e no registador de dados

Mais informações.

Para obter mais informações sobre os registadores de dados 

WiFi testo Saveris 2 e o testo Saveris Cloud e suas possíveis 

aplicações no comércio de alimentos e restauração, entre em 

contacto com os nossos especialistas em xxxxx ou xxxx@

testo.xx
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