Bezpečnost potravin
je měřitelná.
Kontrola hraničních hodnot, zajišťování kvality,
dodržování HACCP – s měřicími přístroji od firmy Testo.

Aplikace měření pro obor potravinářství

Kvalitní a čerstvé potraviny si zaslouží
maximální péči – „Z farmy na vidličku“!
Rozmanitým výběrem přístrojů pro kontrolu bezpečnosti potravin Vám firma Testo
pomůže snadno splnit Vaše požadavky HACCP – a dá Vám jistotu bezpečného
skladování a zpracovávání potravin. Naše měřicí technika zahrnuje záznamníky dat,
teploměry, tester fritovacího oleje, pH-metry a mnoho dalších. Z pole až na talíř,
pro namátkové kontroly nebo dlouhodobá sledování: firma Testo má ten správný
měřicí přístroj pro každý článek výrobního řetězce.

Výroba

Přeprava

Skladování

Supermarket &
obchod

Restaurace &
gastronomie

Od surovin až po hotový výrobek: naše aplikace měření
jsou pro Vás k použití podél celého procesního řetězce.

Toto Vám nabízí měřicí technika od firmy Testo:
• Kompletní sledování teploty výrobního řetězce
• Precizní, čisté a rychlé měření a také dokumentaci
všech výsledků měření
Analýza managementru rizika představuje

• Zajištění Vašeho dobrého jména a reputace

podél celého výrobního řetězce největší výzvu

• Certifikaci všech měřicích přístrojů podle EN 13485

pro zajišťování bezpečnosti potravin
- „Z farmy na vidličku“!
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a všech záznamníků dat podle EN 12830
• Certifikát HACCP International

Zajišťování kvality potravin
a dodržování předpisů HACCP
Bezpečnost potravin a HACCP
Potraviny jsou zboží založené na důvěře. Jeho kvalita a bezpečnost je hosty a zákazníky předpokládána za samozřejmou.
To staví gastronomy před nesmírnou výzvu: musí dodržovat četné hraniční hodnoty a normy a současně zvládat svoje
provozní postupy hospodárně. V této souvislosti náleží koncepci HACCP mimořádný význam.
Co je HACCP?
Zkratka HACCP znamená Hazard Analysis and Critical Control Points, tj. analýza nebezpečí a kritické kontrolní body.
Koncepce HACCP je doplňkem k opatřením základní hygieny a jejím cílem je minimalizovat riziko onemocnění z potravin.
Staví na Codex Alimentarius a přiznává vlastní kontrole centrální pozici.
Koncepce HACCP zahrnuje těchto 7 bodů:
1. stanovení závažných nebezpečí (Hazard Analysis)
2. určení kritických kontrolních bodů (Critical Control Points)
3. stanovení hraničních hodnot (pouze pro Critical Control Points)
4. určení a provedení efektivního sledování
5. určení nápravných opatření
6. vytvoření dokumentů a záznamů (dokumentace)
7. stanovení pravidelných způsobů verifikace (povinnost vlastní kontroly)
Co jsou kritické kontrolní body/CCPs?
Kritické kontrolní nebo řídící body (CCPs) jsou body, u nichž, pokud nebudou splněny, s velkou pravděpodobností nastane
pro Vaše hosty závažné zdravotní nebezpečí. Jsou to např. stupně zahřívání, dostatečné chlazení a monitorování cizích těles.
Správná měřicí technika pro HACCP.
Cílené použití měřicí techniky Vám pomůže zajistit bezvadnou kvalitu potravin při zohlednění předpisů HACCP.
Automatizované sledování klima tak například snižuje manuální náročnost a zvyšuje bezpečnost díky rozmanitým funkcím
alarmu. Kombinovaný teploměr se při příjmu zboží projevuje jako užitečný pomocník ve smyslu úspory času. Rychlou
orientaci v různých metodách měření a ve vhodných přístrojích Vám zprostředkuje tato infografika. Dostanete se tak
s nepatrným vynaložením času k perfektnímu měřicímu přístroji, který bude vyhovovat požadavkům Vašeho provozu.
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Přehled přístrojů

Kvalita je měřitelná.
Váš partner pro bezpečné potraviny - na každém kroku procesního řetězce.

Příjem zboží

°C
°F

IP65

Vpichovací teploměr testo 104
Zaznamenávejte teplotu jádra
•V
 e shodě pro HACCP, certifikát dle EN 13485
• Praktický vyklápěcí mechanizmus s robustním
kovovým kloubem, praktický, ihned k použití

Obj. číslo 0563 0104

2.370,- Kč

°C
°F

Infračervený / vpichovací teploměr
testo 104-IR

°R

Zaznamenávejte teplotu povrchu i jádra
jedním ručním přístrojem

IP65

• Žádné ulpívání nečistot na přístroji
• Intuitivní ovládání

Obj. číslo 0560 1040

°C
°F
IP67

3.330,- Kč

Teploměr testo 108

Snadné ovládání díky dvěma
jednoznačným tlačítkům
• Velký displej
• Velký rozsah sond

Obj. číslo 0563 1080

2.690,- Kč

V souladu s HACCP: všechny uvedené přístroje pro měření potravin jsou certifikovány podle pokynů HACCP.
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Bezpečné dodržování standardů kvality.
Rychlá a spolehlivá měřicí technika testo - usnadní Vaše každodenní procesy.

Zpracování

°C
°F

Teploměr
Vodotěsný vpichovací miniteploměr

IP67

Možnost umytí v myčce
•S
 polehlivě měří teplotu jádra i vzduchu
•K
 ompaktní, vejde se do každé kapsy košile
nebo kalhot

Obj. číslo 0560 1113

pH
°C
°F

870,- Kč

pH metr/ teploměr
testo 205
Zesílená měřicí špička optimální pro
měření hodnoty pH a teploty

IP65

•B
 ezúdržbové měření pH díky gelovému
elektrolytu
•V
 yměnitelná měřicí špička pH a teplotní
sonda
Obj. číslo 0563 2051
6.680,- Kč

Tester fritovacího oleje
testo 270
Zaznamenejte kvalitu fritovacího oleje
přímo na místě

%TPM

IP65

°C
°F

•U
 možňuje měření přímo v horkém oleji
• Kalibrace na místě pomocí referenčního oleje

Obj. číslo 0563 2750

11.740,- Kč

Vysoká přesnost: u měřicích přístrojů od Testa máte vždy jistotu spolehlivého dodržování mezních hodnot.
A pokud to bude nutné, zařídíme Vám kalibraci (včetně certifikátu).
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Přehled přístrojů

Maximální péče
pro Vaše potraviny.
Tři důvody pro potravinářskou měřicí techniku od firmy Testo.

Výroba

°C
°F

Vpichovacví teploměr
testo 105

IP65

Možnost umytí pod tekoucí vodou
•V
 ýměnné měřicí špičky pro polotuhá média,
jako například maso a pro zmrazené zboží
•S
 certifikátem EN 13485 a ve shodě s HACCP

Obj. číslo 0563 1051

pH
°C
°F

2.660,- Kč

pH metr/ teploměr
testo 206-pH1
Ideálně se hodí pro použití
v tekutých a polotuhých médiích

IP68

•B
 ezúdržbový gelový elektrolyt
•R
 obustní, vodotěsné ochranné pouzdro
vhodné do myčky nádobí (TopSafe, IP 68)
Obj. číslo 0563 2061

3.610,- Kč

Velmi přesný potravinářský teploměr
testo 112
Referenční přístroj a stanovené měřidlo
pro potravinářskou kontrolu
°C
°F
IP65

•O
 dolné ochranné pouzdro TopSafe
• Akustický alarm
• Zobrazování a ukládání hodnot Min./Max.
Obj. číslo 0560 1128

5.120,- Kč

Optimalizované pro danou aplikaci: měřicí technika testo je optimalizovaná na aplikace pro každou oblast použití.
V naší nabídce jsou mobilní a stacionární aplikace měření a rozsáhlá nabídka sond.
Kalibrace všech měřicích přístrojů v našich vlastních laboratořích a u Vás na místě měření jsou samozřejmostí.
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Bezpečné potraviny po celý den
- 25 let záznamníků testo.
Spolehlivý záznam teploty při přepravě potravinářského zboží.

25

Přeprava

LET

Záznamník teploty testo 184 T

°C
°F
IP67

Vč. bezplatného profesionálního
softwaru pro programování
záznamníků a analýzu dat
•P
 aměť naměřených dat
pro až 16 000 záznamů
• Doba použití 90 dní

Obj. číslo 0572 1841

1.190,- Kč

Záznamník teploty testo 184 T3

°C
°F

Vč. bezplatného profesionálního
softwaru pro programování
záznamníků a analýzu dat

IP67

•P
 aměť naměřených dat
pro až 40 000 záznamů
• Snadno vyměnitelná baterie
Obj. číslo 0572 1843

°C
°F
IP65

3.010,- Kč

Záznamník teploty testo 175 T1
Pohodlná funkce exportu dat do Excelu
•A
 utomatické zálohování dat, nedojde k jejich
ztrátě ani při vybití nebo výměně baterie
•P
 aměť naměřených dat pro až 1milión
záznamů

Obj. číslo 0572 1751

25
LET

3.640,- Kč

Malé krabičky s velkým účinkem: Technologie záznamníků dat přinesla revoluci v bezpečnosti potravin.
Již od roku 1996 chrání záznamníky dat od společnosti Testo skladované potraviny a doprovázejí je během přepravy.
Tato více než 25letá odborná znalost je v každém záznamníku a je prokázána spolehlivostí, přesností a snadnou obsluhou
záznamníků testo.
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Přehled přístrojů

Optimální teplotní podmínky
při skladování potravin.
Záznamníky a monitorovací systémy testo pro zajištění bezpečného klima ve skladech.

Skladování

°C
°F
IP65

Záznamník teploty testo 174 T
Automatické zálohování dat,
nedojde k jejich ztrátě ani při vybití
nebo výměně baterie
•V
 č. softwaru pro programování záznamníku
a analýzu dat
•P
 ohodlná funkce exportu dat do Excelu
Obj. číslo 0572 1560

1.480,- Kč

WiFi záznamník dat testo Saveris 2-T1
Upozornění na porušení mezních hodnot
e-mailem nebo pomocí SMS zprávy
•P
 řístup k naměřeným hodnotám odkudkoliv
a s jakýmkoliv koncovým zařízením
• Automatická dokumentace naměřených
hodnot
°C
°F

IP65

Obj. číslo 0572 2031

3.730,- Kč

testo Saveris Food
monitorování všech parametrů klima chladicího řetězce
Automatické zálohování dat,
Automatický záznam
a periodická dokumentace

°C
°F

%RV

IP55

8

IP65

 ezpečné ukládání dat díky trojnásobné možnosti přenosu
•B
• Integrovatelný do stávající komunikační struktury
(WLAN, LAN) nebo volitelně pomocí optimalizované
rádiové sítě s vlastními šifrovanými signály testo
UltraRange
• Automatické zaslání alarmu při překročení
individuálně nastavených hranic
• Software: rychlá analýza naměřených dat ze všech
míst v několika variantách zabezpečení v souladu CFR

IP67

Třídy krytí IP: Všechny měřicí přístroje mají třídu krytí minimálně IP 55. Tento symbol udává přesnou třídu krytí.

Testo - Váš partner pro kalibrace a servis.
Testo Česká republika nabízí k prodeji přístrojů také profesionální servis a služby akreditované kalibrační laboratoře.

Druhy kalibrací

Kalibrační body

Kalibrace ISO

Doporučení:

Kalibrace ISO se používají ve všech oblastech, ve kterých je zapotřebí

tři kalibrační body rozložené v celém rozsahu používání.

sledování zkušebních prostředků a kalibrací, avšak není vyžadována

Jestliže teplotní sonda sleduje teplotní proces v rozsahu od 50 °C

akreditovaná kalibrace. Kalibraci ISO může principiálně provádět každý

do 250 °C, mohly by být zvoleny následující tři kalibrační body.

podnik sám. Musí být zajištěna návaznost etalonů.
Akreditovaná kalibrace
Požadovaná
hodnota ve °C

např.: DAkkS (D), Akkreditierung Austria (ÖKD, A).
Firmy, které musí nebo se rozhodnou pro akreditovanou kalibraci,
obdrží službu na nejvyšší úrovni techniky měření. Akreditované
kalibrační postupy a dokumenty jsou měřítkem pro všechna
průmyslová zadání kalibrací. Kalibrační listy jsou co do vzhledu

Nejvyšší procesní bod

a obsahu schváleny státním akreditačním orgánem a jsou uloženy
Procesní bod ve středu
rozsahu kalibrace

v příručce kvality laboratoře.

Servisní služby

Nejspodnější
procesní bod

Autorizovaný servis Testo, s.r.o.
Zajišťujeme profesionální servis všech přístrojů značky testo. Opravy a
servis jsou prováděny na nejmodernějších zařízeních. Naši pracovníci
jsou pravidelně školeni výrobcem přístrojů Testo SE & Co. KGaA.
Mezi standardní služby servisu Testo, s.r.o. patří:
- instalace u zákazníka
- zaruční a pozáruční opravy
- správa měřidel

Další služby
Testo nabízí svým zákazníkům profesionální podporu také v těchto oblastech:
- Validace
- Kvalifikace
- Mapování
- Správa měřidel
- Kalibrace u zákazníka
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v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.

Kalibrace u společnosti Testo
– přehled Vašich výhod:
• Zvyšování kvality produkce

Testo – Váš partner
pro kalibrace
Kalibrování Vašich měřicích přístrojů

• Zabránění zmetkovitosti a dodatečných prací

v akreditovaných laboratořích

• Splnění norem, směrnic a standardů

• Správné výsledky měření díky kalibraci

• Ochrana před případnými nároky na náhradu
• Kalibrace přístrojů také jiných značek / výrobců

• Podle individuální potřeby obdržíte akreditovanou kalibraci

– návaznost na národní a mezinárodní standardy
nebo kalibraci ISO
• Využijte našich letitých zkušeností v měřicí technice

Provádíme akreditované kalibrace teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. ISO kalibrace na dotaz.
Informujte se telefonicky 222 266 710 nebo e-mailem servis@testo.cz
www.testo.cz

Sledujte nás na

Automatizované systémy pro digitální management kvality

Automatizovaný digitální management kvality
pro řetězce restaurací
Plná kontrola a více efektivity s digitálním řízením kvality v restauracích a gastroprovozech.

testo Saveris Restaurant

Saveris Restaurant - kompletní digitální řešení
• Snadné plnění požadavků, zvýšení kvality a snížení nákladů
• Digitální integrace kompletní příručky kvality
• Automatické sledování teploty namísto časově náročných
namátkových kontrol.
• Okamžité alarmy a uložená nápravná opatření při porušení procesů
nebo hraničních hodnot.
Digitální příručka kvality
Rychlá a centralizovaná aktualizace papírových příruček kvality
distribuovaná do všech restaurací systému pouhým stiskem tlačítka.
Software
Vše na dosah ruky. Správa a dokumentace všech procesů
a měřicích bodů v souvislosti s řízením kvality pomocí PC nebo
chytrého telefonu / tabletu. Okamžité reakce, všestranné alarmy
(vč. e-mailu a SMS) a uložená nápravná opatření pro včasné
zakročení. Méně prostoru pro chybu lidského faktoru. Řešení šité
na míru s individuálním nastavením analýzy nebo reportů dle potřeb
jednotlivých restaurací.
Měřicí technika
Přesné kontinuální měření všech důležitých parametrů v restauraci
(např. kvalita fritovacího oleje, teplota).
Flexibilní měření: kombinace praktické rukojeti a robustních
sond s bezdrátovým přenosem naměřených hodnot do kontrolní
jednotky. Automatické monitorování s vysoce efektivním sledováním
skladovacích podmínek pomocí WiFi záznamníků dat.
Služby
Individuální návrh: podílejte se na návrhu systému, nastavení
softwaru a výběru měřicí techniky tak, aby vše bylo dle Vašich
požadavků. Snadné plnění požadavků právních a obchodních
předpisů, které jsou transparentně integrovány do pracovních
postupů. Rychlý a jednoduchý přechod k digitálnímu managementu
kvality - díky efektivnímu monitoringu a profesionálnímu zaškolení
zaměstnanců. Odpovědné osoby mají na místě měření kdykoliv
přehled o své vlastní oblasti, zatím co Vy si můžete udělat dobrý
celkový obraz.

Prohlédněte si video
testo Saveris Restaurant
10

Máte úplnou kontrolu nad svým
chladicím řetězcem v supermarketu?
Digitální řešení pro bezpečnou sledovatelnost a maximální efektivitu v managementu kvality.

testo Saveris Retail Chain

Přehled o celém procesu
Digitální snímání a vyvolání všech údajů o kvalitě kdykoliv a kdekoliv.
Systém nabízí sloučení dat z obchodů, distribučních center a logistiky
do jednoho celku. Sledovatelnost celého chladicího řetězce zboží
je zajištěna od výroby přes distribuční centra až k zákazníkovi.
testo Saveris Retail Chain
Toto řešení bylo vyvinuto pro sjednocení všech relevantních
parametrů kvality do jednoho systému – z farmy až na vidličku.
Vysoce přesná měřicí technika, intuitivně obsluhovaný software
a rozsáhlý servis umožňují provádět všechny činnosti snadno,
rychle a efektivně.
Identifikace kritických bodů
Odhalení slabých míst v chladicím řetězci. Využití údajů o kvalitě
pro analýzy a optimalizaci procesů.
Systém Vás upozorní na problémy dříve, než vůbec vzniknou.
Ovládání
Spolehlivá realizace předpisů pro kvalitu - v obchodech, skladech
a logistice. Posílení vědomí kvality Vašich zaměstnanců v každé
oblasti. Získání plné kontroly nad kvalitou podél celého chladicího
řetězce.
Software - spojení a analýza údajů o kvalitě
V řídícím systému testo Saveris Retail máte kompletní přehled
o všech procesech ve Vašich obchodech, distribučních centrech
a v logistice. Opatření definovaná v digitalizované příručce jakosti
tak lze rychle a jednoduše implementovat do všech oblastí.
Odpovědné osoby mají na místě měření kdykoliv přehled o své
vlastní oblasti, zatím co Vy si můžete udělat dobrý celkový obraz.

Prohlédněte si video
testo Saveris Retail
11

Všechny uvedené ceny jsou platné pro rok 2021 a jsou bez 21% DPH.
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Sledujte nás na

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

2980 133X/cz/04/2021 Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

Schéma principu komunikace
systému testo Saveris Restaurant / Retail

