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Bij de bakker, de slager, in de supermarkt of in een restau-

rant – consumenten moeten er dagelijks kunnen op rekenen 

dat de aangeboden levensmiddelen vers en van perfecte 

kwaliteit zijn. Om dit te garanderen en te voldoen aan wette-

lijke standaarden voor hygiëne moeten met name snel be-

derfelijke goederen zoals fruit, groente, vlees, vis en zuivel-

producten onder constant correcte klimaatomstandigheden 

worden opgeslagen en verwerkt. De tijd en de moeite die 

een permanente en betrouwbare bewaking van kritieke pa-

rameters zoals temperatuur en vocht vergen, staan echter 

vaak niet in verhouding tot het nagestreefde nut. 

Geautomatiseerde temperatuurbewaking 
bij verwerking, opslag en verkoop van 
levensmiddelen met testo Saveris 2.

Met het cloud-gebaseerde meetgegevens-monitoringsys-

teem testo Saveris 2 heeft Testo de temperatuur- en vocht-

bewaking opnieuw uitgevonden en het geautomatiseerde 

verzamelen, opslaan en evalueren van meetgegevens aan-

zienlijk vereenvoudigd. De op alle relevante koelpunten ge-

installeerde dataloggers kunnen via WiFi worden uitgelezen 

zodat de gegevens op elke locatie en op elk moment via de 

Saveris cloud toegankelijk zijn.

Bij het overschrijden van de grenswaarden wordt automa-

tisch alarm geslagen. Op die manier heeft u alle relevante 

omgevingsvoorwaarden in koel- en vriescellen, koelmeubels 

en bij het voedseltransport onder controle – eenvoudig, al-

tijd en overal.

Analyse & Rapporten
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Testo-toepassingsvoorbeeld Food 

De uitdaging.

In de food business en in de horeca zijn er talrijke plekken 

waar de voedselkwaliteit gewaarborgd moet worden. De 

grootste bedreiging vormen verontreinigingen met gevaar-

lijke kiemen. Of het nu salmonella, listeria of Escherichia coli 

betreft - alle pathogene micro-organismen breiden zich 

razendsnel uit en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de 

gezondheid van de consument. 

Om risicofactoren uit te sluiten moet de voedingssector een 

HACCP-concept navolgen; met name moet de temperatuur 

continu tussen vastgelegde boven- en ondergrenzen wor-

den gehouden, bijvoorbeeld onder de –18 °C bij diep-

vriesproducten of tussen de +4 en +8 °C bij melkproducten. 

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan want als men druk 

bezig is met service en verkoop kan men snel iets over het 

hoofd zien. Handmatige temperatuurchecks zijn gevoelig 

voor fouten en bieden geen continue zekerheid. De gevol-

gen kunnen fataal zijn: niet alleen het naleven van wettelijke 

voorschriften en richtlijnen staat op het spel, maar ook het 

vertrouwen van de klant. En ook als er geen fouten optre-

den betekent de dagelijkse kwaliteitsborging inclusief docu-

mentatie een enorme tijdsinspanning en veel werk voor het 

personeel. 

De oplossing.

De toenemende digitalisering en automatisering opent voor 

de temperatuurbewaking in de voedingssector heel wat 

nieuwe mogelijkheden. Handmatig uitlezen van dataloggers 

is niet meer van deze tijd: met het cloud-gebaseerde meet-

gegevens-monitoringsysteem testo Saveris 2 verloopt de 

bewaking volledig automatisch. De gemeten temperatuur-

waarden (desgewenst ook vocht) worden per WiFi in een 

vastgelegde frequentie naar de Saveris cloud gestuurd, 

waar ze veilig en permanent worden opgeslagen. Van daar-

uit kunnen ze van overal en op elk moment via een gewone 

webbrowser worden opgeroepen – via de PC op kantoor, 

maar ook onderweg via de smartphone. De installatie van 

speciale software valt weg want de toegang tot de meetge-

gevens vindt bij testo Saveris 2 gewoon plaats via de web-

browser. Daarmee zijn alle gegevens op willekeurige eind-

toestellen – PC, notebook, tablet of smartphone – overal en 

altijd beschikbaar. Overzichtelijke weergaven en evaluatie-

mogelijkheden maken de controle en documentatie eenvou-

diger. Ook bij overschrijden van grenswaarden is de veilig-

heid altijd gegarandeerd: testo Saveris 2 alarmeert de 

verantwoordelijken per e-mail of SMS (enkel bij Advanced 

Cloud) zodat die indien nodig meteen kunnen reageren. Zo 

bespaart u tijd en kosten en verhoogt u tevens de veilig-

heid, want ‘menselijk falen’ wordt op betrouwbare wijze uit-

gesloten.

De voordelen in één oogopslag.

• Geautomatiseerde en veilige temperatuurbewaking

•  Meetgegevens van overal en altijd te zien, ook mobiel met 

smartphone of tablet

•  Tijd- en kostenbesparing door geautomatiseerd uitlezen 

van de dataloggers

•  Met verdere dataloggers naar wens uit te breiden

•  Automatische alarmering bij overschrijden van grenswaar-

den en storingen

•  Zeer hoge veiligheid door gegevensopslag in de cloud en 

in de datalogger

Meer informatie.

Voor meer informatie over testo Saveris 2 WiFi dataloggers 

en de testo Saveris cloud en zijn toepassingsmogelijkheden 

in de voedingssector en in de gastronomie kunt u terecht bij 

onze experts op 02 582 03 61 of info@testo.be.
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