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Valori limită importante pentru 
temperatură

Recepție 
mărfuri

Unități de 
depozitare

Carne proaspătă (animale cu copite, vânat 
mare)

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne proaspătă de pasăre, iepure de casă, 
iepure de câmp, vânat mic

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Organe ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Carne tocată (de la procesatori UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparate din carne  
(preparate și vândute la fața locului) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparate din carne (de la procesatori UE) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparate din carne  
(preparate și vândute la fața locului) ≤ +4 °C ≤ +4 °C

Produse din carne gătite, delicatese ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pește proaspăt ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Pește afumat ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne, pește - congelat ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pește - supracongelat ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produse supracongelate ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Înghețată ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Produsele lactate, recomandare ≤ +10 °C ≤ +10 °C

Produse de patiserie cu umplutură coaptă 
parțial ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Instrumentele folosite în sectorul alimentar ar trebui să fie 
certificate HACCP. Toate data loggerele pentru temperatură 
enumerate aici sunt conforme cu standardul EN 12830. Toate 
data loggerele și sistemele de monitorizare enumerate aici ar 
trebui calibrate anual, în conformitate cu standardul 13486.

Instrumentele de măsurare menționate aici 

sunt doar câteva dintr-o gamă mult mai 

largă. Mai multe informații pe: 

www.testo.com

Care data logger  
mă ajută cel mai mult în munca mea?

Permite conectarea 
unei  

sonde externe

Sondă internă

Cu un sistem de 
monitorizare online: 
Monitorizare în timp 

real și acces la valori de 
oriunde.

Măsurare, 
stocare și 
evaluare 

(ulterioară) a 
temperaturilor 
(data loggere) Cum doriți să înregistrați  

măsurătorile dumneavoastră?

Data loggere 
staționare

Înregistrare și stocare 
date pe perioadă mai 
mare cu citire rară a 
valorilor 

Data logger  
mobil

Stocare pe termen scurt a 
datelor și citire frecventă 
a valorilor. Ideal și pentru 
monitorizarea bunurilor în 
tranzit.

Sondă internă
Permite 

conectarea unei 
sonde externe


