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Testo Megoldások
Alkalmazási területek

Élelmiszer forgalmazóként, különösen kiskereskedőként 

nem teheti meg, hogy rossz minőségű árut értékesítsen. A 

magas minőségi követelményeket természetesen, nem csak 

vevői igényessége miatt kell tartani - bár nyilvánvaló, hogy 

ugyanazon a költségen csökkent minőségű termékeket nem 

szívesen vásárolnának kuncsaftjai. 

Egy-egy termék a beszerzési és értékesítési folyamat számos 

pontján szenvedhet el minőségromlást, így károsodás léphet 

fel, például a hűtési lánc megszakadása esetén, vagy ha az 

élelmiszerek hosszabb ideig túlzottan magas hőmérsékletnek 

vannak kitéve. 

Az áru minőségét továbbá számos szigorú előírás is védi, 

különböző iránymutatásokat, mint például a HACCP irányelv, 

szigorúan kell betartani.

A Testo automatizált mérőrendszerével jelentősen 

leegyszerűsödik a hőmérséklet felügyelet, segítségével vevői 

számára garantált a kifogástalan áruminőség.

A testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszere lépéselőnybe 

hozza, egyszerre tarthat ellenőrzése alatt minden hűtött 

helységet és hűtőpultot, szimultán, akár több értékesítési 

ponton is. Praktikus használat, mindig, mindenhol.

Automatikus hőmérséklet felügyelet az 
élelmiszer kereskedelemben  – a testo 
Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszerével



A kihívás.

A mai  fogyasztók számára a lape lvárás  az 

élelmiszerek minőségével szemben támasztott magas 

követelményrendszer. Legyen szó zöldségről, gyümölcsről, 

pékáruról, nyers vagy feldolgozott húsokról, vagy akár 

tejtermékekről, az árucikkeknek, frissnek, zamatosnak, 

étvágygerjesztőeknek kell lenniük – máskülönben nem 

kerülnek be a vevők kosarába. 

Természetesen, a kifogástalan esztétikai megjelenés 

mellett, higiéniai szempontból is csak tökéletes áru kerülhet 

forgalomba. A rizikófaktorok kizárása érdekében a HACCP 

előírások betartása kötelező. Az irányelv többek között 

a hűtési lánccal kapcsolatos előírások pontos betartásra 

is vonatkozik. A szabály értelmében az élelmiszereket 

meghatározott hőmérsékleten, - mélyhűtött áruk esetén 

jellemzően legalább -18 ° C-on, míg hűtött áruknál +4 ° C 

és +8 ° C között - kell tárolni. Kényes élelmiszerek esetén a 

tárolási hőmérséklet be nem tartása komoly veszélyt hordoz 

magában, elég csak a jó hírnév elvesztésére gondolnunk. 

Mivel egy-egy élelmiszerüzletben általában több hűtőpult és 

hűtött helység is található, ezért azok hőmérséklet felügyelete, 

valamint a mért eredményeinek dokumentációjának 

vezetése komoly erőfeszítést jelent a munkaerő gazdálkodás 

tekintetében. A helyzetet tovább nehezítheti, hogy a 

méréssel megbízott dolgozó, a HACCP irányelvekre 

vonatkozó, nem naprakész ismereteinek vagy egyszerűen 

a méréstechnológiában való járatlanságának köszönhetően 

,nem tudja maradéktalanul ellátni feladatait.

Korábban a hőmérséklet felügyelet megbízhatatlan és 

körülményes volt: az élelmiszer kereskedők hagyományos 

adatgyűjtőket, komplex, telepített mérő-, vagy hőmérő 

rendszereket használtak a hűtőraktárak, tárolók, hűtőpultok 

klimatikus viszonyainak felügyeletére.

A hagyományos mérők leolvasása időigényes, egyesével 

és kézi munkaerővel történt. Sőt, mind mechanikus, mind 

elektromos mérőműszer esetén szükséges volt kijelölni 

az adatok összegyűjtéséért és dokumentálásáért felelős 

személyt. 

A régi rendszer legnagyobb hátránya mégis abban áll, hogy 

az ellenőrzéssel megbízott személy nem kaphatott azonnali 

riasztást a hőmérsékleti határértékek átlépéséről vagy arról, 

ha a hűtőberendezés leállt esetleg elromlott.

Noha már korábban is léteztek hagyományos adatgyűjtő 

rendszerek, mégis sok felhasználót eltántorított  

használatuktól azok bonyolultsága: működtetésükhöz például 

informatikai rendszerek telepítésére vagy a már meglévő 

informatikai rendszerekbe történő bekötésükre volt szükség.

Az integrált hőmérséklet felügyeleti rendszerek további 

lényegi hátránya, hogy a hűtésleállás egy áramszünet 

esetén észrevétlen maradhat, azonos hálózatról működtetett 

mérőberendezés és riasztás esetéban. További nehézség 

a különböző gyártóktól származó készülékekkel történő 

mérőrendszerek használatánál, hogy ezek gyakran nem 

kompatibilisek egymással, így a mérési adatok nem 

egyértelműen dokumentálhatóak.

A testo Saveris 2 adatgyűjtői egyszerre akár az összes hűtött helység 

hőmérsékleti adatait felügyelik.

A hűtőpultok hőmérsékleti adatainak dokumentálása kézi munkaerő 

nélkül, a WiFi-s adatgyűjtő rendszer segítségével.

Testo Megoldások a hűtőhelységekben, hűtőpultokban – felügyelet és dokumentáció



A megoldás.

A Testo új WiFi-s adatgyűjtő rendszere, a testo Saveris

2 lényegesen leegyszerűsíti az automatikus hőmérséklet

felügyeletet. A kifejezetten élelmiszerüzletek speciális

igényeihez igazított, felhő-alapú adatgyűjtő rendszer egy

igazán egyszerű alapelv mentén működik: a WiFi-s adatgyűjtők, a

külső vagy belső érzékelőkkel mért aktuális hőmérsékleti

és páratartalom értékeket, a vezeték nélküli LAN-hálózaton

keresztül továbbítják a szerverre. A mérési értékek az online

elérhető Testo Felhőbe kerülnek mentésre és archiválásra.

Elemzés, vagy további adatfeldolgozás céljából ezek bármikor

lehívhatóak egy számítógép, okostelefon vagy táblagép

segítségével, mely eszközökön felhasználói felületül egy

hagyományos böngésző szolgál.

Promóciós ajánlat.

Válassza az Ön igényeinek leginkább megfelelő ingyenes 

Testo Felhő Alap csomagot, vagy az átfogóbb, bővített 

funkciójú Profi Felhő csomagot!

Tegyen egy próbát most! Éljen a kedvezményes lehetőséggel!

Válassza a Profi csomagot és használja a Testo Felhő 

nyújtotta kényelmi szolgáltatásokat díjmentesen!

A promóció 2017. 06. 30-ig történő vásárlás esetén él. 

Az SMS riasztási lehetőség térítés ellenében, opcionálisan 

választható szolgáltatás.

Mostantól biztos lehet abban, hogy a mérési értékek mindig 

rendelkezésére állnak!

A testo Saveris 2 legnagyobb előnye éppen egyszerű 

kezelhetőségében és gyors üzembe helyezésében rejlik, 

hisz a rendszer telepítése komplikált utasítások végrehajtása 

nélkül hajtható végre. Néhány perccel az üzembe helyezést 

követően, a vezeték nélküli érzékelők a WiFi-n keresztül máris 

elkezdik továbbítani a mérési értékeket - ezzel használatba is 

lépett az adatgyűjtő rendszer.

A mérési adatok rögzítéséhez, elemzéséhez és archiválásához 

semmilyen további szoftver vásárlására vagy telepítésére 

nincs szükség. Ezzel a kézi adatleolvasás korszakának 

vége! Sőt, a mérési adatok kettős mentése (az adatgyűjtőbe 

és a Testo Felhőbe egyidejűleg mentve) megduplázza az 

adatbiztonságot.

A testo Saveris 2 adatgyűjtő rendszerrel a hőmérséklet 

felügyelet páratlanul zseniális: a rendszer egyetlen új kábel 

behúzása, vagy IT biztonsági előírásoknak megfelelő tűzfal 

telepítése, sőt, adatbázisok mentése nélkül telepíthető és 

tartható karban.

Precíz dokumentáció. Közvetlen, élő adatforgalom.

Az állandóan változó szabályozások, a minőségbiztosítások 

diktálta növekvő követelményrendszer, és a megbízhatóság 

kockázata együttesen, tartósan növelik a dokumentáció 

iránti igényt. A Saveris 2 jelentőségét így tovább növeli, hogy 

az automatizált adatáramlás teljesen kizárja a mérések, az 

adattovábbítás vagy az adatok kiértékelése során keletkező 

esetleges hibákat. Az időigényes és költséges egyéb 

adatgyűjtő megoldásokkal szemben, a Saveris 2 a felhő-

alapú megoldásnak köszönhetően automatikusan működik, 

így nem csak valós idejű adatszolgáltatást tesz elérhetővé, 

de még korlátlan mennyiségű adat tárolásáras is alkalmassá 

válik.

A mért adatokat a WiFi-s adatgyűjtő a hűtőhelységekből közvetlenül a 

Testo Felhőbe továbbítja és ugyanide menti.

SzámítógépOkostelefon Táblagép

Testo Felhő
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Miért jó választás a Saveris 2? Mert ... 

• azonnali riasztást kap a határérték átlépésről

• egyszerűen megelőzhetőek az élelmiszerkárok

• a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja kényes

árukészlete számára

• digitális dokumentáció könnyíti meg munkáját.

Testo Megoldások a hűtőhelységekben, hűtőpultokban – felügyelet és dokumentáció

Nyugodtan bízza magát a világszerte piacvezető Testo

új, WiFi-s adatgyűjtő testo Saveris 2 rendszerére!

Kövese nyomon és dokumentálja automatikusan 

a hűtött  hely iségek hőmérséklet i  adatai t  és

gondoskodjon a magasabb szintű árubiztonságáról! 

Növel je jó hí rét  és működési  hatékonyságát

gyorsan és egyszerűen a törvények, rendeletek és szabályozások 

előírásainak betartásával, a Saveris  2 segítségével!

Tudjon meg többet.

Kapjon meg minden választ kérdéseire az automatikus 

hőmérséklet ellenőrzéssel kapcsolatban! Az élelmiszeripari 

termékek biztonságos tárolására vonatkozó további 

információkért látogasson el a www.testo.hu oldalra!


