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Os distribuidores de alimentos, em particular os retalhistas, 

simplesmente não podem pagar uma má qualidade. Primeiro, 

porque os seus clientes cada vez mais exigentes não 

aceitariam produtos danificados.  Esses danos podem ocorrer, 

por exemplo, quando a cadeia de frio é interrompida e os 

alimentos são expostos a temperaturas excessivamente altas 

por um período mais longo. E segundo, porque diretrizes como 

o conceito HACCP devem ser rigorosamente seguidas.

A Testo simplifica consideravelmente a monitorização da 

temperatura com o seu sistema automatizado do registador de 

dados WiFi testo Saveris 2.  

Dá aos supermercados a vantagem de monitorizar e 

documentar todos os locais refrigerados, garantindo assim 

a qualidade dos alimentos. Simples, a qualquer hora e em 

qualquer lugar.

Monitorização e documentação 
automatizadas das temperaturas em todos 
os locais refrigerados - com o  
Sistema de registador de dados WiFi testo 
Saveris 2.

Testo:
Exemplo de aplicação



O desafio.

Os consumidores atuais exigem muito da qualidade dos 

alimentos. Isso começa com o aspeto dos alimentos: sejam 

vegetais, carnes e enlatados, aves ou laticínios - tudo precisa 

de parecer fresco e apetitoso, ou não entra no carrinho de 

compras.

Além de um aspeto atraente, não é preciso dizer que apenas 

os produtos higiénicos imaculados podem ser vendidos. Para 

eliminar fatores de risco, os retalhistas do setor alimentar 

devem seguir um conceito HACCP. Entre outras coisas, esse 

conceito prescreve a adesão à cadeia de frio. Isso significa 

que os alimentos devem ser armazenados continuamente 

em valores de limite de temperatura definidos, geralmente 

pelo menos -18 °C para produtos ultracongelados e +4 °C 

a +8 °C na faixa de refrigeração. Se as temperaturas de 

refrigeração não forem respeitadas, levando à venda de 

alimentos estragados, há uma ameaça de danos consideráveis 

à reputação.

Como existem vários locais refrigerados em todos os 

supermercados, a sua monitorização e documentação 

envolvem muito esforço para o revendedor. Além disso, alguns 

colaboradores podem não estar totalmente atualizados com 

as mais recentes diretrizes do HACCP ou pouco familiarizados 

com a tecnologia de medição.

No passado, a monitorização da temperatura consumia muito 

tempo

Para monitorizar com segurança as condições climáticas 

em salas e eletrodomésticos refrigerados, os distribuidores 

de alimentos até agora usam registadores, sistemas de 

monitorização complexos ou a monitorização da temperatura 

integrado em aparelhos modernos.

Registadores convencionais exigem uma leitura individual 

demorada. E uma pessoa é sempre responsável por recolher 

os dados e documentá-los, manualmente ou eletronicamente. 

Outra grande desvantagem dos registadores é o facto de 

que as pessoas responsáveis não recebem automaticamente 

um alarme quando os valores de limite de temperatura são 

violados ou a refrigeração realmente quebra.

Os sistemas convencionais de monitorização de dados de 

medição automatizam a monitorização. No entanto, para essa 

área de aplicação, geralmente são muito complexos, porque 

precisam de instalação demorada, por exemplo, e devem ser 

integrados às estruturas de TI existentes. 

A desvantagem da monitorização integrada de temperatura: 

um corte de energia pode passar despercebido, porque os 

instrumentos de medição internos dependem da rede de 

energia e também param de funcionar. Se o revendedor 

possuir aparelhos de refrigeração de diferentes fabricantes, 

geralmente também contêm diferentes instrumentos de 

medição - o que significa que os dados de medição não 

podem ser claramente documentados num sistema.

Com o testo Saveris 2, você controla rapidamente todas as câmaras frias.

Exemplo de aplicação Monitorização e documentação de temperaturas em locais refrigerados

Os registadores de dados WiFi economizam a documentação manual de 
exibição refrigerada individual.



A solução.

O novo sistema de medição testo Saveris 2 simplifica 

consideravelmente a monitorização automatizada da 

temperatura, oferecendo aos supermercados um conjunto 

inicial especialmente adaptado às suas necessidades. O 

testo Saveris 2 baseado na cloud funciona com um princípio 

simples. Os registadores de dados WiFi medem os valores 

de temperatura e humidade por meio de sensores internos ou 

externos e transmitem os dados de medição pela LAN sem fio 

para um servidor. Os valores de medição são armazenados 

e arquivados online na Testo Cloud. Podem ser recuperados, 

geridos e analisados em qualquer lugar e a qualquer momento 

usando um PC, Smartphone ou tablet. O que permite que fique 

de olho nos dados de várias tomadas. Um navegador da web 

normal serve como interface do utilizador. No caso de uma 

violação do valor de limite, o sistema envia automaticamente 

um alarme por e-mail e SMS (opcional) para o dispositivo final 

desejado.

Em detalhe, o conjunto consiste em 3 registadores de dados 

WiFi testo Saveris 2-T1, 3 x 4 baterias Energizer e uma licença 

da XS cloud até 5 registadores de dados WiFi. O conjunto 

pode ser instalado de maneira fácil e rápida. E se o seu 

negócio crescer, o sistema atualizável simplesmente cresce 

com ele. 

Tem sempre os seus valores de medição consigo.  

Com certeza. 

A grande vantagem do testo Saveris 2 é a sua simplicidade.  

O sistema pode ser instalado facilmente, sem a necessidade 

de estudar instruções complicadas. E apenas alguns minutos 

após o comissionamento, as sondas sem fio começam a 

transmitir os primeiros valores de medição por WiFi. Feito. 

Os softwares adicionais não precisam de ser adquiridos 

nem instalados para guardar, analisar e arquivar os dados 

de medição. A leitura manual dos registadores deixou de ser 

necessária. O armazenamento duplo de todos os valores 

de medição - no registador de dados e na Cloud - garante 

adicionalmente um alto nível de segurança dos dados. Com 

o testo Saveris 2, a monitorização das condições climáticas 

do ambiente é inteligente. Sem a necessidade de instalação 

de um único cabo novo ou de uma infraestrutura de TI 

complicada, com firewalls, bancos de dados ou backups a 

serem configurados e atendidos.

Troca direta de dados ao vivo

Regulamentos em constante mudança, procuras crescentes 

na garantia de qualidade e maiores riscos de responsabilidade 

criam uma necessidade crescente e permanente de 

documentação. Além disso, o fluxo de dados automatizado 

é cada vez maior, eliminando possíveis fontes de erro na 

medição, geração de relatórios, transmissão e avaliação. 

Muitos conceitos envolvem atrasos e altos custos. O 

processamento automatizado na Cloud, com a sua infinita 

capacidade de computação e armazenamento, disponibiliza 

dados de medição quase em tempo real.

O testo Saveris 2 transmite ao vivo de todos os locais de 

refrigeração - e recebe o programa no seu Smartphone 

enquanto recebe uma nova entrega de mercadorias na loja, por 

exemplo. Todos os dados de medição podem ser visualizados, 

partilhados e geridos simultaneamente por toda a equipa 

autorizada em qualquer lugar - num PC no escritório, com um 

Smartphone quando estiver fora de casa ou com um tablet em 

casa.

O conjunto inicial para supermercados: 3x registador de dados WiFi, 3x 4 

baterias Energizer, 1x licença XS Cloud

PCSmartphone Tablet

Testo cloud
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testo Saveris 2 - todas as vantagens em resumo:

• Monitorização rápida de todas as salas refrigeradas e 

displays

• Documentação sem esforço manual

• Gravação de dados completamente sem papel

Exemplo de aplicação 
Monitorização e documentação de temperaturas em locais refrigerados

Confie no líder de mercado global

Com o sistema de registo de dados WiFi testo Saveris 2, 

monitoriza e documenta as temperaturas em todos os locais 

refrigerados de forma automática e com mais segurança do 

que nunca. Aumenta a sua eficiência operacional, garante 

qualidade e evita possíveis danos ao produto e à sua 

reputação - cumrpindo leis, normas e regulamentos.

Mais informações.

Para obter mais informações e respostas a todas as suas 

perguntas sobre a monitorização automática de temperatura 

no armazenamento de alimentos em www.testo.com


