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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

Preparate din carne  
(preparate și vândute 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 - congelat ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pește - supracongelat ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse supracongelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Înghețată ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produsele lactate, recomandare ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Produse de patiserie cu umplutură coaptă 
parțial ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Instrumentele folosite în sectorul alimentar ar trebui să fie certificate 
HACCP. Toate termometrele enumerate aici (cu excepția testo 831) 
sunt conforme cu standardul EN 13485 și ar trebui calibrate anual în 
conformitate cu standardul EN 13486.

Instrumentele de măsurare menționate 

aici sunt doar câteva dintr-o gamă mult 

mai largă. Pentru mai multe informații 

vizitați: www.testo.com

Ce instrument de măsurare manual 
pentru măsurători pe loc este potrivit 
pentru nevoile mele?

Aș dori să fac 
măsurători 

fără contact, 
însă să pot 
totodată să 

măsor și 
temperatura 
interioară, 
dacă este 
necesar. 

Aș dori să 
pot penetra 
produsul și 
să măsor 

temperatura 
interioară. 

Combo

Contact

Aș dori un termometru 
pliabil de buzunar.

Ce doriți să măsurați  
cu termometrul dumneavoastră?

Aș dori să fac 
măsurători 
fără contact 
(neinvazive).

Analizez preponderent 
materiale solide sau 
înghețate.

Analizez 
preponderent 
materiale moi

Aș dori un termometru pliabil 
care să încapă  
în orice buzunar.

Nu am nevoie de un 
termometru pliabil.

Aș dori un termometru 
pliabil care să încapă în 
orice buzunar.

Nu am nevoie de un 
termometru pliabil.
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