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Az élelmiszerek sterilizálása és pasztörizálása során a 

hőmérsékletet és nyomást folyamatosan monitorozni kell. 

Ezzel biztosítható, hogy az aktuális értékek megfelelnek a 

tartósítási folyamatokhoz szükséges értékeknek, valamint hogy 

a rendszerekben egyenletes a hőeloszlás. 

A testo 191 HACCP adatgyűjtő rendszer ideális megoldás a pasz-

törizálási, sterilizálási és fagyasztó-szárító folyamatok hőmérsék-

letének és nyomásának monitorozásához és dokumentációjához. 

A rendszert négy hőmérséklet és egy nyomás adatgyűjtő, egy 

multifunkciós táska és egy professzionális szoftver alkotja. 

Takarítson meg pénzt és időt az élelmiszerek 
sterilizálása és pasztörizálása során 
a testo 191 HACCP adatgyűjtő rendszerrel

A Testo intelligens megoldása révén Ön még hatékonyabban 

monitorozhatja a különböző folyamatokat, valamint még 

megbízhatóbban optimalizálhatja azokat. Ez azt jelenti, hogy az 

előírásoknak való megfelelés mellett időt és pénzt takaríthat meg 

a mindennapi munka során. 
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Alkalmazási példa Sterilizálás és pasztörizálás

A kihívás

Az EU élelmiszer-higiéniai csomag előírásai alapján, különösen a 

178/2002/EK és a 852/2004/EK szerint az élelmiszer-biztonsággal 

kapcsolatos felelősség a termelőt/gyártót terheli.

Ezért be kell vezetniük egy önellenőrző rendszert (HACCP), aminek 

az alapja a kockázatelemzés, valamint meg kell határozniuk azokat 

a kritikus ellenőrzési pontokat és termelési/gyártási folyamatokat, 

melyeket alkalmazni fognak. A hőkezeléses tartósítási folyamatok 

során validálniuk és dokumentálniuk kell a termelési/gyártási 

folyamat biztonságosságát és hatékonyságát folyamatos 

hőmérsékletmérések révén. 

Különösen a kritikus folyamatoknál, szükség esetén a tartósított 

termékeket nem is szabad a következő fázisba helyezni a 

hőmérséklet és nyomás értékek kielemzése előtt. 

A folyamat hatékonysága mellett a termelőnek/gyártónak arról 

is gondoskodnia kell hagyományos tesztelések révén, hogy a 

tartósítási folyamathoz használt felszerelések és rendszerek a 

specifi kációk szerint, megfelelően működnek.

A tartósítási folyamat során azonban nem csak az élelmiszer-

biztonság kérdése a fontos. A végtermék íze és textúrája szintén 

lényeges tényező, mivel ezekre a tartósítási folyamat alatt fennálló 

körülmények nagy hatással vannak. 

A tartósítási folyamat során mért hőmérséklet és páratartalom 

értékeket, valamint a rendszerek validálása során mért értékeket 

a felelős személyzetnek hibátlanul kell dokumentálni. Az elkészült 

dokumentációt bizonyítékként be kell mutatni a belső vagy külső 

auditok során. 

Ezen követelmények teljesítéséhez a minőségügyi felügyelők 

általában adatgyűjtőkből és szoftverekből álló rendszereket 

használnak. Ugyanakkor ezek a rendszerek többnyire bonyolultak, 

nehezen kezelhetés és nem időtállók, ami a szükségesnél 

nehezebbé teszi a mindennapi munkát.

Kolbász konzervek autoklávozása.

Gyümölcslevek pasztörizálása.



3

A megoldás

A testo 191 HACCP sorozat adatgyűjtőivel ideálisan felszerelt 

a pasztörizálási, sterilizálási és fagyasztó-szárító folyamatok 

hőmérsékletének és nyomásának monitorozására. A rendszer 5 

adatgyűjtőből áll, melyek egy felhasználóbarát szoftverrel és egy 

multifunkciós műszertáskával programozhatók.

A HACCP adatgyűjtők

Az adatgyűjtők anyaga nemesacél és poli(éter-éter-keton). 

Mindkét anyag alkalmas élelmiszeripari használatra, és mind az 

adatgyűjtők, mind a szoftver rendelkezik HACCP International 

tanúsítással.

A kis méretük miatt az adatgyűjtők még a szűkös helyeken, 

kis, henger alakú tárolókban, üvegekben és konzervekben 

is alkalmazhatók. A 775 mm hosszúságú érzékelővel ellátott 

adatgyűjtőkkel még a termékek között vagy más résekben is 

lehetséges a mérés még akkor is, ha hagyományos módon 

azok monitorozása rendkívül nehéz. Az adatgyűjtők magassága 

a két különböző méretű elem révén adaptálható a különböző 

helyzetekhez. Az elemek minden adatgyűjtővel kompatibilisek.

Az adatgyűjtők méréstartománya -50 ... +140 °C vagy 

1 mbar ... 4 bar abszolút. Az adatgyűjtők érzékelői lehetnek 

merevek vagy hajlékonyak, illetve rövidek vagy hosszúak (25 

mm vagy 115 mm, hajlékony érzékelő esetén: 775 mm). 

Az adatgyűjtők elemcseréje

A Testo innovációja nagyban felgyorsítja a minőségügyi 

felügyelők munkáját az élelmiszeriparban: az adatgyűjtők elemei 

és a méréstechnológia két külön műszerházban található. 

A két különböző méretű elem szerszámok nélkül cserélhető, csak 

be kell őket csavarni a műszerházba. Továbbá, az adatgyűjtő 

még az elemek cseréje után is hermetikusan zárt. 

A testo 191-T1 adatgyűjtő a két különböző elemmel.

Adatgyűjtők Multifunkciós műszertáska

Szoftver

Alkalmazási példa Sterilizálás és pasztörizálás
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Minden kihívásra felszerelve: a testo 191 HACCP adatgyűjtők használat közben.

Alkalmazási példa Sterilizálás és pasztörizálás

Hőmérsékletmérés (konzerv)

dobozokban: 

testo 191-T1 + állvány

Hőmérsékletmérés 

közvetlenül az élelmiszerben: 

testo 191-T1

Hőmérsékletmérés üvegben/

(konzerv)dobozokban az 

adatgyűjtő külső rögzítésével: 

testo 191-T2 + menetes 

rögzítő

Környezeti hőmérséklet 

mérése:

testo 191-T1 + rögzítőbilincs 

és gyorskötöző (a 

gyorskötöző nem a kiszerelés 

része)

Hőmérsékletmérés mélyebb 

dobozokban/üvegekben: 

testo 191-T3 + menetes 

rögzítő

Az alkalmazási területtől 

függően az adatgyűjtő 

magassága változtatható a 

különböző méretű elemekkel.

Hőmérséklet mérése 

vákuumszárítókban:

testo 191-T3/-T4 + 

érzékelőfej-rögzítő

Hőmérséklet és nyomás 

mérése autoklávokban:

testo 191-T1 + testo 191-P1 

Lehetséges alkalmazás

Lehetséges alkalmazás Lehetséges alkalmazás

Lehetséges alkalmazás
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Mert csak a biztonságos 

élelmiszerek ízlenek igazán 

jól: testo 191-T2 menetes 

rögzítővel egy gyümölcslé 

hőmérsékletének mérése 

közben. 

Alkalmazási példa Sterilizálás és pasztörizálás
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Alkalmazási példa Sterilizálás és pasztörizálás

A multifunkciós műszertáska 

A multifunkciós műszertáska a beépített kiolvasó egység 

révén egyszerre akár 8 adatgyűjtő programozására és a mért 

értékek kiolvasására is használható. A táska USB kapcsolaton 

keresztül kommunikál a testo 191 Professional szoftverrel, ami 

a kezelésért felelős. A szoftver kijelzi a táskát és a benne lévő 

adatgyűjtőket. Csak el kell végezni a szükséges beállításokat és 

a rendszer használatra kész.

Multifunkciós műszertáska akár 8 adatgyűjtő tárolásához.
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Alkalmazási példa Sterilizálás és pasztörizálás

A testo 191 Professional szoftver

A pasztörizálási és sterilizálási folyamatokhoz használható más 

adatgyűjtő szoftverekkel szemben a testo 191 Professional 

letisztult felhasználói felülete és felhasználóbarát menüvezetése 

révén maximálisan ki tudja használni azokat a funkciókat, 

amikre a munkája során szüksége van. A használatuk maguktól 

értetődő: 

•   Az adatgyűjtők programozása során Öné a választás. 

Programozza egyenként az adatgyűjtőket vagy másolja át a 

konfi gurációt akár 8 adatgyűjtőre. 

•   Az egyedi folyamatparaméterek megjelenítése és a hozzájuk 

tartozó magyarázatok (pl. hőmérséklet tartomány, minimális 

sterilizálási idő, maximális akklimatizációs idő, stb.) támogatják 

Önt a mérési paraméterek meghatározásában.

•   A mérés indításának ideje szabadon választható: lehet dátum/

idő szerint vagy határértékek alapján. 

•   A mérés vége után azonnal láthatja hogy az sikeres volt vagy 

sem. Megjelenítheti a mérési értékeket adatgyűjtőnként vagy 

akár az összes adatgyűjtőre vetítve is grafi konként vagy 

táblázatként.

•   Töltsön fel képeket a rendszerről és helyezze el a szoftverben 

az adatgyűjtőket a valós helyzetüknek megfelelően, így még 

átláthatóbban tudja megjeleníteni a mérési folyamatot.

•   A képen kijelezheti a hőmérséklet-változást is.

•   A jegyzőkönyvek automatikusan elkészülnek, de szükség 

esetén személyre is szabhatók. Egyetlen gombnyomással 

elérheti a jegyzőkönyvet PDF formátumban.
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Gyors, hatékony, megbízható: A rendszer előnyei

Megbízható technológia magas szintű pontossággal, zökkenőmentes integrálás a folyamatokba és megnövelt hatékonyság a 

mindennapi munka során: a testo 191 HACCP adatgyűjtő rendszerrel időt és pénzt takarít meg a sterilizálási, pasztörizálási és 

fagyasztó-szárító folyamatok hőmérsékletének és nyomásának monitorozása során.

Alkalmazási példa Sterilizálás és pasztörizálás
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További információ

A sterilizálási és pasztörizálási folyamatok hőmérsékletének és nyomásának 

monitorozásával kapcsolatban további információt szakértőinktől kérhet.

Időtakarékos

•  Nem kell időt fordítani a 

mérés előtti előkészületekre a 

testo 191 adatgyűjtőkkel (pl. 

kábelvezetők, tömítések) 

•  Az adatgyűjtők elemei gyorsan 

és biztonságosan cserélhetők

 

•  Egyszerre akár 8 adatgyűjtő 

programozható és az általuk 

mért értékek kiolvashatók a 

multifunkciós táskával

•  Az intuitív szoftver és az egy 

kattintásos jegyzőkönyvezés 

rengeteg időt takarít meg a 

kiértékelés és a dokumentáció 

során

Mérjen még hatékonyabban

•  Minden mérési  feladatra 

felszerelve: a különböző méretű 

elemek révén a helyzethez 

adaptálható az adatgyűjtő 

magassága 

•  A testo 191-T3/-T4 hosszú, 

hajlékony érzékelőivel még a 

nehezen elérhető helyeken is 

végezhetők mérések 

•   A testo 191-T4 adatgyűjtővel 

egyszerre akár két mérési 

ponton is végezhet méréseket. 

Bízzon műszereiben

•  Az adatgyűjtők innovatív 

kialakítása révén még az 

elemek cseréje után is 

légtömören zárnak. 

•  Robusztus, strapabíró: 

csúcsminőségű alapanyagok 

és innovatív tervezés, ami 

kifejezetten ellenállóvá teszi a 

testo 191 adatgyűjtőket.


