
Zapewnienie jakości żywności 
i przestrzeganie przepisów 
HACCP w gastronomii.

Technologia pomiarowa Testo do sektora spożywczego -   
dedykowana dla restauracji i gastronomii. 
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Bezpieczeństwo żywności i HACCP.

Jedzenie to kwestia zaufania. Jego jakość i bezpieczeństwo 

powinno być oczywiste dla gości i klientów. Stanowi to 

ogromne wyzwanie dla restauratorów: muszą przestrzegać 

wielu wartości norm i kontrolować wartości graniczne 

temperatury, a jednocześnie zarządzać swoimi procedurami 

działania w sposób ekonomiczny. W tym kontekście system 

HACCP nabiera szczególnego znaczenia.

Co to jest HACCP?

HACCP to skrót nazwy Analiza Zagrożeń i Krytyczne 

Punkty Kontroli (Hazard Analysis Critical Control 

Points). Celem regulacji HACCP jest systematyczne 

monitorowanie wszystkich procesów, w których 

bierze udział produkt spożywczy, w zakresie 

zachowania bezpieczeństwa i najwyższej jakości. 

Opiera się na Codex Alimentarius i umieszcza 

samokontrolę w centralnej pozycji.
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Ważne:
W sektorze spożywczym 
przyrządy powinny posiadać 
certyfikat HACCP. Termometry 
powinny być zgodne z 
normą EN 13485. Norma EN 

Właściwa technologia pomiarowa
dla systemu HACCP 

Pomiar 
punktowy 
_(przyrząd 

ręczny)

Pomiar na 
podczerwień

testo 826-T2 testo 104 IR
testo 103
testo 106
testo 108

Pomiar 
czujkiem 

Pomiar 
temperatury 

wewnątrz 
produktów

Pomiar 
jakości oleju 

spożywczego
testo 270

Towary Transport Magazynowanie Przygotowywanie 
żywności

Podawanie żywności

Której metody pomiaru 
chcesz używać?

Zastosowanie technologii pomiarowej pomaga zapewnić 

nienaganną jakość żywności, biorąc pod uwagę przepisy 

HACCP. Na przykład zautomatyzowane monitorowanie 

klimatu zmniejsza wysiłek podczas ręcznej dokumentacji 

danych i zwiększa bezpieczeństwo dzięki wszechstronnym 

funkcjom alarmowym. Termometr z czujnikiem 

kontaktowym/IR pomaga oszczędzić czas podczas kontroli 

towarów przychodzących. 

Poniższa infografika przedstawia szybką orientację różnych 

metod pomiarowych i odpowiednich przyrządów. Pozwala 

szybko znaleźć idealne urządzenie pomiarowe dla potrzeb 

Twojej firmy.

Mierz, rejestruj i analizuj 
temperaturę w czasie 
rzeczywistym (online) - 
system monitorowania 
danych

Stacjonarne 
rejestratory

testo 175 T1
testo 175 T2testo Saveris 2

testo Saveris 2-T1 
testo Saveris 2-T2 
testo Saveris 2-T3

Mierz, 
rejestruj 
i analizuj 

temperaturę 
w czasie 

rzeczywistym 
(online) 

Mobilne 
rejestratory testo 174 T
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Jaki ręczny przyrząd pomiarowy 
jest odpowiedni?

Pomiar punktowy za pomocą przyrządów pomiarowych 

odgrywa istotną rolę szczególnie w przypadku towarów 

przychodzących i podczas przygotowywania żywności. 

Jeśli szukasz przenośnego przyrządu pomiarowego do 

wykonywania pomiarów punktowych, powinieneś zwrócić 

uwagę na następujące pytania:

• Czy możesz wykonywać pomiary wewnątrz produktu                       

  za pomocą sondy penetracyjnej, czy pomiar musi być     

  wykonywany nieinwazyjnie? Pomiar penetracyjny określa      

  temperaturę wewnątrz produktu. 

• Czy często nosisz termometr w kieszeni? Składany 

termometr    Testo zapewnia, że nie zranisz się 

końcówką pomiarową

•  Czy wykonujesz pomiary żywności o różnych 

konsystencjach (np. mrożone towary, mięso, ser, płyny)? 

Termometr Testo z wymiennymi sondami jest odpowiedni 

dla Ciebie.

Poniżej  znajduje się podsumowanie wszystkich ważnych 

czynników. 

Potrzebuje składany, 
kieszonkowy termometr 

testo 104 IR

Potrzebuje 
wykonywać 

Potrzebuję 
sondy 

penetracyjnej 
aby zmierzyć 
temperaturę 

wewnątrz 
produktu. 

Co potrzebujesz 
mierzyć za pomocą 

termometru?

Potrzebuje 
wykonać pomiar 
bezkontaktowy. 

Potrzebuję składanego, 
kieszonkowego 
termometru. 

Potrzebuję wymiennej 
sondy. 

Potrzebuję stałej 
sondy. 

Nie potrzebuje 
składanego 
termometru. 

Moje zadania 
pomiarowe: testo 108

testo 106

testo 826-T2

testo 103

Czyjnik 
kontaktowy/

IR

Pomiar 
kontaktowy

IR
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Porównanie produktów testo 103 testo 106 testo 108

Ogólne dane techniczne

Zakres dostawy Termometr składany, 
długość 11 cm, mały, 

praktyczny, poręczny, stopień 
ochrony IP55, baterie

Termometr spożywczy, nasadka 
ochronna sondy, baterie i 

protokół kalibracji

Termometr testo 108, sonda 
zanurzeniowa typu T, futerał 

Softcase i protokół kalibracyjny.

Nr katalogowy 0560 0103 0560 1063 0563 1080

Etapy

            

Dane techniczne

Pomiary w sekundach 

Wymienne sondy – –

Łatwy do odczytania wyświetlacz

Odporny na zachlapanie

Składana sonda penetracyjna – –

Auto-Hold – –

Parametry pomiaru °C, °F °C °C, °F

Zakres pomiarowy -30 do +220 °C -50 do +275 °C -50 do +300 °C

Dokładność ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C) ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C) ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C) 

Rezdzielczość 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Wymiary 189 x 35 x 19 mm (rozkładana 
sonda)

220 x 35 x 20 mm 140 x 60 x 24.5 mm (bez sondy)

Waga 49 g 80 g 150 g bez futerału

Żywotnośc baterii 300 h (prz 25 °C) 350 h 2500 h (przy 23 °C)

Klasa ochrony IP 55 IP 67 IP 67

Pomiary temperatury wewnątrz prosuktów 
z termometrami penetracyjnymi. 

Termometry penetracyjne są niezbędne do określenia 

temperatury wewnątrz produktów spożywczych. Pomiar 

temperatury jest ważny nie tylko podczas kontroli towarów 

przychodzących. W systemie HACCP wystarczające ogrze-

wanie żywności jest również krytycznym punktem kon-

troli, który musi być monitorowany i dokumentowany bez 

przerwy. 

Sonda penetracyjna jest zamocowana na stałe do 

przyrządu lub może być przymocowana zewnętrznie. W 

ten sposób nawet pomiary w zamrożonych produktach 

można wykonać bez wysiłku.

Towary przychodzące Przygotowanie 
żywności



 6

Porównanie produktów testo 104 IR testo 826 T-2

Ogólne dane techniczne

Zakres dostawy Pirometr z sondą penetracyjną testo 104-IR, 
baterie i protokół kalibracji fabrycznej. 

Termometr na podczerwień testo 826-
T2, futerałem TopSafe i uchwytem do 

mocowania przy pasku.

Nr katalogowy 0560 1040 0563 8282

Etapy

    

Dane techniczne 

Bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni

Pomiar z sondą penetracyjną –

Funkcja Hold oraz wyświetanie wartości min./max. 

Dwie regulowane wartości graniczne –

Konfigurowalny współczynnik emisji

Znacznik punktu pomiarowego 2-punktowy celownik laserowy 1-punktowy celownik laserowy

Parametr pomiaowy °C, °F, °R  °C

Zakres pomiarowy (NTC, IR) -50 do +250 °C / -30 do +250 °C -50 do +300 °C  

Dokładność (NTC, IR) ±0.5 °C (-30.0 do +99.9 °C) ±1.5 °C (-20 do +100 °C)

Rozdzielczość (NTC, IR) 0.1 °C   0.1 °C 

Optyka 10:1 + 6:1

Laser 2-punktowy celownik laserowy 1-punktowy celownik laserowy

Zakres spektralny 8 do 14 μm 8 do 14 μm

Emisyjność 0.1 do 1.0 regulowany 0.1 do 1.0 regulowany

Wymiary 281 x 48 x 21 mm (rozkładana sonda) 148 x 35 x 20 mm

Waga 197 g (wraz z bateriami) 80 g (wraz z bateriami)

Żywotność baterii 10 h (przy +25 °C) 100 h

Klasa ochrony IP 65 IP 67 z futerałem TopSafe

Bezkontaktowy i nieinwazyjny pomiar  
temperatury na podczerwień.

Podczas kontroli towarów przychodzących  wyjątkowo 

często stosowany jest bezdotykowy pomiar na 

podczerwień, ponieważ zapewnia on szybkie rezultaty 

bez uszkadzania produktu lub opakowania. Należy 

jednak pamiętać: termometr na podczerwień mierzy 

tylko temperaturę powierzchni, w celu zarejestrowania 

temperatury wewnątrz produktu konieczny jest pomiar 

penetracyjny. 

Z tego powodu korzystanie z termometru kontaktowego/IR, 

takiego jak testo 104-IR, jest wygodne i oszczędza czas, 

ponieważ zapewnia dwie metody pomiaru - dokładny pomiar 

penetracyjny i szybki pomiar IR - w jednym urządzeniu. Jest 

również poręczny i można go bezpiecznie schować w każdej 

kieszeni.

Podawanie żywnościTowary 
przychodzące
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testo 270

Ogólne dane techniczne

Zakres dostawy Tester jakości oleju testo 270 z 
protokołem kalibracyjnym, olejem 
referencyjnym, bateriami i walizką

Nr katalogowy 0563 2750

Etapy

Dane techniczne 

Ergonomiczny kształt i 
wzmocniona konstrukcja

Można myć pod 
bieżącej wodzie (IP65)

 Alarm wizualny z
3-kolorowym wyświetlaczem 
(zielony, pomarańczowy, 
czerwony)

Kalibracja i regulacja 
przeprowadzana przez 
użytkownika

Parametry pomiary °C / TPM

Zakres pomiarowy (TPM, °C) 0.0 do 40.0 % TPM 
+40 do +200 °C 

Dokładność (TPM, °C) ±2 % TPM (+40 do +190 °C)  
±1.5 °C

Rezdzielczość (TPM, °C) 0.5 % TPM (+40 do +190 °C)  
0.1 °C

Czas odpowiedzi ok. 30 sec

Temperatura używanego oleju +40 do +200 °C

Żywotność baterii około. 25 godzin ciągłej pracy 
(odpowiada ok. 500 pomiarom)

Klasa ochrony IP 65

Składnik TPM w oleju 
spożywczym

Klasyfikacja starzenia się 

tłuszczu

< 1 do 14 % TPM Świeży tłuszcz do gotowania

14 do 18 % TPM Lekko zużyty tłuszcz

18 do 22 % TPM Używane, ale nadal w porządku

22 do 24 % TPM Mocno zużyty, należy wymienić 
tłuszcz

Pomiar jakości oleju spożywczego 
zgodnie z zasadą sygnalizacji świetlnej 
za pomocą testera testo 270. 

Korzystanie z termometru kontaktowego/IR, takiego jak 

testo 104-IR, jest wygodne i oszczędza czas, ponieważ 

zapewnia dwie metody pomiaru - dokładny pomiar pen-

etracyjny i szybki pomiar IR - w jednym urządzeniu. Jest 

również poręczny i można go bezpiecznie schować w 

każdej kieszeni.

Tester oleju do gotowania testo 270 oferuje najwygodniejsze 

rozwiązanie do monitorowania zużycia oleju jadalnego. 

Działa w najprostszy możliwy sposób: czujnik testo 270 

zanurzony jest w oleju, a w ciągu zaledwie kilku sekund 

mierzy ilość tak zwanych “Total Polar Materials” (TPM) w 

oleju. Jeśli olej jest zbyt stary, pokazuje zwiększoną wartość 

TPM

Przygotowanie 
żywności 

Przetestowany 
i rekomendowany
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Który rejestrator   
jest najlepszym wsparciem w pracy?

Rejestratory temperatury są używane wszędzie tam, gdzie 

wartości pomiarowe powinny być rejestrowane regularnie 

lub przez dłuższy czas. W chłodniach i magazynach rejes-

tratory zapewniają przestrzeganie zalecanych temperatur. 

W zależności od modelu przechowują do miliona wartości 

pomiarowych, które można odczytać za pomocą kom-

putera. Kluczową kwestią w sektorze spożywczym jest 

solidna, odporna na zachlapanie konstrukcja, więc rejes-

tratory nie muszą być demontowane przed czyszczeniem 

pomieszczeń.

Korzystanie z automatycznego systemu monitorowania 

danych jest jeszcze wygodniejsze. Jest to szczególnie 

ważne, gdy monitoruje się kilka pomieszczeń lub agre-

gatów chłodniczych - a dzięki funkcji alarmu o przekroc-

zeniu wartości granicznych zapewnia dodatkowy poziom 

bezpieczeństwa.

Schemat graficzny pokazuje, jaki typ rejestratora pasuje do 

określonych wymagań. Więcej szczegółowych informacji na 

Jak chcesz rejestrować 
dane pomiarowe?

Możliwośc 
podłączenia sond 

zewnętrznych
testo Saveris 2 T2

Sondy wewnętrzne testo Saveris 2 T1

Automatyczny system 
nonitorowania :  dostęp do 

danych pomiarowych w 
dowolnym czasie i miejscu za 
pomocą urządzeń mobilnych

Mierz, 
rejestruj i 

przetwarzaj 
dane 

pomiarowe 
(rejestratory)

Stacjonarne 
rejestratory 
danych

Nagrywaj i przechowuj 
dane przez dłuższy 
czas nawet przy 
rzadkich odczyty

testo 174 T
Mobilne 
rejestratory 

Krótkoterminowe 
przechowywanie danych 
i częste odczyty. Idealny 
również do monitorowania 
podczas transportu. testo 175 T2testo 175 T1

Sonda 
wewnętrzna

Możliwość 
podłączenia 

sond 
zewnętrznych
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Porównanie produktów testo 174 T testo 175 T1 testo 175 T2

Ogólne dane techniczne 

Zakres dostawy Rejestrator temperatury testo 
174T, 1-kanał wewn., interfejs 

USB do programowania 
i odczytywania danych z 

rejestratora, uchwyt ścienny, 
bateria litowa (2 x CR 2032), 

protokół kalibracyjny.

Rejestrator temperatury i 
wilgotności testo 175 T1 z 
czujnikiem wewnętrznym 

(NTC), uchwyt ścienny, baterie i 
fabryczny protokół kalibracyjny.

Rejestrator temperatury i 
wilgotności testo 175 T2 z 

czujnikiem wewnętrznym (NTC) 
i zewnętrznym gniazdem sondy 

(NTC), uchwytem ściennym, 
bateriami i fabrycznym 

protokołem kalibracyjnym.

Nr katalogowy 0572 1560 0572 1751 0572 1752

Etapy 

    

Dane techniczne 

Łatwy do odczytania wyświetlacz

Długa żywotność baterii –

Duża pojemność danych pomiarowych –

Mobilny odczyt / wydruk na stronie –

Kanały 1 x wewnętrzny 1 x wewnętrzny 1 x wewnętrzny, 1 x wewnętrzny

Zakres pomiarowy -30 do 70 °C -35 do +55 °C -35 do +55 °C wewnętrzny 
-40 do +120 °C zewnętrzny

Dokładność ±0.5 °C (-30 do +70 °C) ±0.5 °C (-35 do +55 °C) ±0.5 °C (-35 do +55 °C) 
wewnętrzny ±0.3 °C (-40 do +120 

°C) zewnętrzny

Rozdzielczość 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Cykl pomiarowy 1 min. do 24 h 10 sek. do 24 h 10 sek. do 24 h

Pojemność pamięci 16,000 odczytów 1 mln. wartości pomiarowych 1 mln. wartości pomiarowych

Interfejs Rozdzielacz USB Mini USB, gniazdo karty SD Mini USB, gniazdo karty SD 

Wymiary 60 x 38 x 18.5 mm 89 x 53 x 27 mm 89 x 53 x 27 mm

Waga 35 g 130 g 130 g

Żywotność baterii (15 minutowa 
częstotliwość pomiaru, +25 ° C)

500 dni 3 lata 3 lata

Klasa ochrony IP 65 IP 65 IP 65

Ciągły pomiar temperatury 
z rejestratorami Testo.

Rejestratory monitorują temperaturę otoczenia w chłodniach 

i pomieszczeniach magazynowych, są zainstalowane na 

stałe. Oprócz wytrzymałej obudowy, która może wytrzymać 

czyszczenie strumieniem wody, ważna jest długa żywotność 

baterii i duża pojemność wartości pomiarowych.

W zależności od wymagań masz do wyboru różne mod-

ele rejestratorów.  Podstawowe modele nadają się przede 

wszystkim do elastycznego pomiaru i częstego odczytu, 

podczas gdy bardziej zaawansowane modele rejestrują i 

przechowują wartości pomiarowe przez okres do trzech lat.

Transport Magazynowanie
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Więcej bezpieczeństwa dla Twoich 
produktów przez całą dobę.

Jak działa system? Jeden lub więcej rejestratorów danych 

Wi-Fi (które możesz sam wybrać) automatycznie zapisuje 

dane pomiarowe i przesyła je przez bezprzewodową sieć 

LAN do Chmury Testo.

W chmurze dane są nie tylko bezpiecznie przechowywane, 

ale również udokumentowane; eliminuje to kłopotliwe, 

ręczne odczytywanie. System zapewnia niezawodne 

monitorowanie warunków otoczenia. Dzięki dostępowi 

do chmury możesz zawsze odczytać swoje wartości 

pomiarowe na smartfonie, tablecie lub komputerze i 

otrzymujesz alarmy po osiągnięciu krytycznych wartości. W 

każdej chwili w dowolnym miejscu.

Dzięki bezprzewodowemu systemowi monitorowania 

danych testo Saveris 2, automatycznie monitorujesz 

temperatury w magazynach, punktach sprzedaży i 

jednostkach chłodniczych, rejestratory posiadają funkcję 

alarmowania o przekroczeniu wartości granicznych.

∙  Transfer danych przez bezprzewodową sieć LAN

∙ Bezpieczny dostęp do danych z dowolnego 

miejsca 

przez smartfon, tablet lub PC

∙  Alarmy SMS-em lub przez e-mail o przekroczeniu 

wartości granicznych

∙  Wysokie bezpieczeństwo danych dzięki 

przechowywaniu wartości pomiarów w rejestratorze  i 

w Chmurze

∙  Plug & Play – po  zalogowaniu  rejestratorów do sieci 

Przechowywanie 
danych w Chmurze 
Testo
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Porównanie produktów testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3

Ogólne dane techniczne 

Zakres dostawy rejestrator danych WLAN 
(bezprzewodowa sieć LAN) z 

wyświetlaczem i wbudowanym 
czujnikiem temperatury, kabel 
USB, uchwyt ścienny, baterie 

oraz certyfikat kalibracji 
fabrycznej.

rejestrator danych WLAN 
(bezprzewodowa sieć LAN) z 
wyświetlaczem, 2 gniazda do 
podłączenia sond temperatury 
NTC lub czujników otwartych 

drzwi, kabel USB, uchwyt 
ścienny, baterie oraz certyfikat 

kalibracji fabrycznej.

rejestrator danych WLAN 
(bezprzewodowa sieć LAN) 
z wyświetlaczem, 2 gniazda 
do podłączenie czujników 

temperatury (TE typ K, J, T), 
kabel USB, uchwyt ścienny, 

baterie oraz certyfikat kalibracji 
fabrycznej.

Nr katalogowy 0572 2031 0572 2032 0572 2033

Etapy

            

Dane techniczne

Przesyłanie danych przez 
bezprzewodową sieć LAN

Dostep do danych w dowolnym 
momencie 

Alarmy przez e-mail lub SMS 
(opjonalnie)

Możliwość podłączenia sond 
zewnętrznych

–

Darmowe przechowywanie dancyh w 
Chmurze Testo 

Kanały 1 x wewnętrzny czujnik NTC 2 x NTC  lub czujników otwartych 
drzwi

2 x termopara typu K / J / T 
zewnętrzna

Parametr pomiaru °C °C °C

Zakres pomiarowy -30 do +50 °C -50 do +150 °C K: -195 do +1350 °C
J: -100 do +750 °C
T: -200 do +400 °C

Dokładność ±0.5 °C ±0.3 °C ±(0.5 + 0.5 % mierzonej wartości) 
°C

Rozdzielczość 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Cykl pomiarowy W zależności od licencji  / Basic: 15 min do 24 h / Advanced: 1 min do 24 h

Interwał transmisji 1 min do 24 h (15minut domyślnie)

Żywotność baterii 24 miesiące

Klasa ochrony IP 65 IP 65 IP 54

Znajdź odpowiedni 
rejestrator testo Saveris 2

testo Saveris 2 to elastyczny system rejestracji danych 

za pomocą sieci WLAN, który można montować zgod-

nie z własnymi potrzebami i który można bardzo łatwo 

zintegrować z istniejącą siecią. Możesz wybrać z zakresu 

rejestratorów temperatury i wilgotności oraz jeszcze 

większego portfolio sond. Rejestratory danych WiFi mają 

wbudowane czujniki do pomiaru temperatury lub mogą być 

podłączone zewnętrzne sondy.

Transport Magazynowanie 
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Dane zamówieniowe. 

Opis produktu Nr katalogowy

testo 103
Termometr penetracyjny

0560 0103

testo 106 
Termometr spożywczy

0560 1063

testo 108 
Miernik do pomiaru temperatury

0563 1080

testo 104-IR
Termometr na podczerwień

0560 1040

testo 826-T2
Termometr na podczerwień

0563 8282

testo 270
Tester jakości oleju spożywczego 

0563 2750

Opis produktu Nr katalogowy

testo 174 T 
Mini rejestrator temperatury

0572 1560

testo 175 T1
Rejestrator temperatury

0572 1751

testo 175 T2 
Rejestrator temperatury

0572 1752

testo Saveris 2-T1 
rejestrator danych WLAN z 
wyświetlaczem 
i wbudowanym czujnikiem 
temperatury

0572 2031

testo Saveris 2-T2
rejestrator danych WLAN z wyświetlaczem 
i 2 gniazdami do podłączenia sond 
temperatury

0572 2032


