
Nyomás:
Hőmérséklet:
Élelmiszer-biztonság:

Pasztörizálási, sterilizálási és fagyasztó-szárító folyamatok hatékony validálása a 
testo 191 HACCP adatgyűjtő rendszerrel.
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testo 191
Élelmiszer-biztonság rendszerben 

A hőmérséklet és nyomás folyamatos monitorozása és 

dokumentációja kiemelkedő fontosságú a tartósítási folyama-

tok során kezelt élelmiszerek minősége és fogyaszthatósága 

szempontjából. Ahhoz, hogy támogassuk Önt ebben a felelős-

ségteljes feladatban, kifejlesztettük a testo 191 HACCP adat-

gyűjtő rendszert. 

Az élelmiszeripari felhasználásra szánt innovatív mérés-

technológia fejlesztésében szerzett több évtizedes tapasz-

talatunk révén tudjuk, hogy mi a fontos ezen az érzékeny 

területen: megbízható technológia a lehető legjobb pontossággal, 

gördülékeny integráció az Ön folyamataiba, valamint megnövelt 

hatékonyság a napi munkavégzés során. 

A pasztörizálási, sterilizálási és szárító-fagyasztó folyamatok-

hoz adatgyűjtő rendszer is a testo 191 Professional szoftver áll 

rendelkezésére. Minden rendszerelem hatékony támogatást 

nyújt a minőségügyi paraméterek monitorozása során, garan-

tálva rendszerei mindenkori megfelelő működését valamint a 

szabványok és előírások szerinti dokumentációt. 
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Adatgyűjtők, szoftver, 
multifunkciós táska: 
A rendszerelemek áttekintése

A HACCP adatgyűjtők négy hőmérséklet és egy nyomás mérésére alkalmas 

kivitelben érhetők el. Az adatgyűjtők robusztusak és megbízhatóak, ellenállnak 

a fagyasztó-szárító folyamatok hatásainak. A menetes rekesz révén az elemek 

mindössze másodpercek alatt cserélhetők, bármilyen szerszám használata 

nélkül. A hermetikusan zárt kialakításnak köszönhetően az adatgyűjtők még az 

elemek cseréje után is légtömörek maradnak.

Az adatgyűjtők programozása és a mért értékek kiolvasása 

a felhasználóbarát testo 191 Professional szoftverrel lehetséges. 

Ehhez nincs szükség több száz oldalas használati utasításokra és bonyolult 

menürendszerekre. A szoftver végig vezeti a felhasználót a folyamatokon, a 

dokumentáció pedig egy kattintással elvégezhető: a jegyzőkönyv előhívja az 

utoljára mért értékeket, így Ön gyorsan és hatékonyan tud dokumentációt 

készíteni a mérési paraméterek visszaállítgatása nélkül.

A multifunkciós műszertáska teljessé teszi a testo 191 adatgyűjtő 

rendszert. A táska robosztus és praktikus, az adatgyűjtők tárolása és 

szállítása mellett azok programozására és a mért értékek kiolvasására is 

alkalmas. Minden táskában található egy kiolvasó egység, amivel egyszerre 

akár 8 adatgyűjtőt lehet programozni, valamint az általuk mért értékeket 

kiolvasni.
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Innováció a legkisebb térben: 
A testo 191 előnyei

Robusztus nemesacél
A méréstechnológia egy hermetikusan 
zárt nemesacél műszerházban 
található.

Gyors elemcsere
A menetes rekesz révén az elemek 
mindössze másodpercek alatt 
cserélhetők, bármilyen szerszám 
használata nélkül.

Ellenálló burkolat
Az elemtartó rekesz bevonata 
poli(éter-éter-keton), mely rendkívül 
hőálló. 

Egyedi tervezés
Az elem és a méréstechnológia két 
külön műszerházban található.

Érzékelők széles választéka
Az adatgyűjtő érzékelője többféle 
kivitelben, a felhasználó igényei 
szerint érhetők el.

Egyszerű rögzítési lehetőség
Praktikus megoldás a rögzítőbilincs 
csatlakoztatásához.

Változtatható magasság
A mérési feladattól függően 
állíthatja az adatgyűjtő magasságát 
a két méretben elérhető elemek 
segítségével.

Megbízhatóan tömör
A CFR adatgyűjtő légmentesen zár 
még az elemek cseréje után is.

A testo 191 HACCP adatgyűjtők 5 változatban érhetők el: 

4 hőmérséklet és 1 nyomás mérésére képes adatgyűjtő. 

A hermetikusan zárt méréstechnológia egy külön nemesacél 

műszerházban található, így az adatgyűjtő rendkívül megbízható 

és robusztus.

Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető bármilyen szerszám 

vagy kenőanyag használata nélkül. 

Valós méret
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Konfi guráció, kiolvasás, szállítás:
A multifunkciós műszertáska
Rugalmasan használható, praktikusan kezelhető és különösen 

robusztus – a testo 191 multifunkciós műszertáskája 

számos hasznos funkcióval rendelkezik. A biztonságos tárolás 

és szállítás mellett a táskával az adatgyűjtők egyszerűen 

programozhatók, valamint a mért értékek kiolvashatók a testo 

191 Professional szoftver segítségével. 

Még hatékonyabb
A táskával egyszerre akár 8 testo 191 adatgyűjtő konfi gurálható 
és az általuk mért értékek kiolvashatók, vezeték nélkül. 

Még praktikusabb
A táskában egy kiolvasó egység került beépítésre. Önnek így nem 
kell váltogatnia tároló egység és kiolvasó egység között.

Még biztonságosabb
A táska megbízhatóan védi az adatgyűjtőket a behatásoktól.
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Meglepően egyszerű: 
A szoftver
A HACCP adatgyűjtők programozása és a mért értékek 

kiolvasása a felhasználóbarát testo 191 Professional 

szoftverrel lehetséges. A szoftver kifejlesztése során olyan 

funkciókat építettünk be, melyekre szüksége van a gyors 

és egyszerű munkavégzéshez. A szoftver lépésről lépésre 

vezeti végig a felhasználót a mérések folyamatán, a kritikus 

pontoknál fi gyelmeztetésekkel segíti a munkát, így még a 

kezdő felhasználók is magabiztosan kezelhetik a felületet. 

Nincs többé szükség több száz oldalas használati utasításokra 

és időigényes tréningekre.

1. Az adatgyűjtők programozása

•  A programozás USB kapcsolaton keresztül történik a 

multifunkciós táskában

•  Programozza egyenként az adatgyűjtőket vagy másolja át a 

konfigurációt akár 8 adatgyűjtőre

•  Adja meg rugalmasan az indítási kritériumot: nem csak a 

dátum és idő alapján, hanem hőmérséklet határérték alapján 

is, ÉS/VAGY kapcsolattal

• Határozza meg a mérési ciklust

2. Az adatgyűjtők kiolvasása

• Az adatgyűjtők által mért értékek kiolvasása USB

  kapcsolaton keresztül történik a multifunkciós táskában

•  Az adatgyűjtők által mért értékek megjeleníthetők egyenként 

vagy együtt is, grafikonon vagy táblázatban

•  A mért adatok idősávra bontva is megjeleníthetők

3. A mért adatok megjelenítése

•  Az egyszerű zoom funkcióval pontosan elemezheti az egyes 

idősávban mért értékeket

• A mérési pontok könnyebben kiválaszthatók a jelölőkkel

•  Megjegyzések hozzáadása az adatokhoz: helyezzen 

közvetlenül megjegyzéseket a grafikonra és jelenítse meg 

azokat a PDF jegyzőkönyvben

•  Az időbélyegzők használatával megjelölheti vagy 

megjegyzéseket helyezhet pl. a sterilizálási fázisokhoz
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5. Az elfogadási kritériumok 

meghatározása

Támogatás példák megjelenítése 

valamint a különböző folyamat para-

méterek leírása révén (pl. hőmérséklet 

tartomány, minimum sterilizálási idő 

vagy maximális akklimatizációs idő). 

4. A számítások meghatározása

•  Automatikus sterilitás vagy telített 

gőznyomás tesztelés

•  Az F-0, F-70 és F-90 értékek előre 

beállíthatók

•  A sterilizálási fázis automatikusan 

és manuálisan is számítható

•  A-0 és C-0 értékek

8. A jegyzőkönyvek konfigurálása és elkészítése 

•  A jegyzőkönyvbe egyedi információk is beilleszthetők (gyártó, 

töltési minta, teszter, stb.)

•  A vállalat logója és a jegyzőkönyv címe testre szabható

• A jegyzőkönyv konfigurációk menthetők és újrahasználhatók

• Audit-releváns adatok teljes körű belefoglalása a

   jegyzőkönyvbe

•  Az adatok letölthetők pdf jegyzőkönyvként vagy csv fájlként

•  Az egy kattintásos jegyzőkönyvezéssel az utolsó mért adatok 

előhívhatók a gyorsabb jegyzőkönyvezés érdekében

7. A mérési hely megjelenítése

• Mérési pont sorrend a hibátlan dokumentációhoz

• A rendszerről készített saját képek feltöltése

•  Az adatgyűjtők a valódi pozíciójuk szerint helyezhetők el a 

képeken

•  A hőmérsékletváltozás megjeleníthető a rendszer üzemelése 

során

6. Az eredmények elemzése

•  A beállított elfogadási kritériumok áttekintése

•  Azonnali visszajelzés a mérés sikerességéről

•  Közvetlen hozzáférés az elfogadási kritériumok adaptációjához

• A mért értékek grafikonos és táblázatos kijelzése

•  Kiolvasási statisztikák kiválasztása az időbélyegzőkön 

a sterilizálási fázisok használatával a mérési görbék 

számításához
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Minden kihívásra felszerelve:
A testo 191 HACCP adatgyűjtők használat 
közben

Hőmérsékletmérés (konzerv)

dobozokban: 

testo 191-T1 + tartóállvány

Hőmérsékletmérés 

közvetlenül az élelmiszerben: 

testo 191-T1

Hőmérsékletmérés üvegben/

(konzerv)dobozokban az 

adatgyűjtő külső rögzítésével: 

testo 191-T2 + menetes 

rögzítő

Környezeti hőmérséklet 

mérése: 

testo 191-T1 + rögzítőbilincs 

és gyorskötöző 

(a gyorskötöző nem a 

kiszerelés része)

Hőmérsékletmérés mélyebb 

dobozokban/üvegekben: 

testo 191-T3 + menetes 

rögzítő

Az alkalmazási területtől 

függően az adatgyűjtő 

magassága változtatható a 

különböző méretű elemekkel.

Hőmérséklet mérése 

vákuumszárítókban:

testo 191-T3/-T4 + 

érzékelőfej-rögzítő

Hőmérséklet és nyomás 

mérése autoklávokban:

testo 191-T1 + testo 191-P1 

Lehetséges alkalmazás

Lehetséges alkalmazás Lehetséges alkalmazás

Lehetséges alkalmazás
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Gyors, hatékony, megbízható:
Az előnyök

Takarítson meg időt

•  Nincs szükség időt fordítani a 

mérés előtti előkészületekre a 

testo 191 adatgyűjtőkkel (pl. 

kábelvezetők, tömítések) 

•  Az adatgyűjtők elemei gyorsan 

és biztonságosan cserélhetők

 

•  Egyszerre akár 8 adatgyűjtő 

programozható és az általuk 

mért értékek kiolvashatók a 

multifunkciós táskával

•  Az intuitív szoftver és az egy 

kattintásos jegyzőkönyvezés 

rengeteg időt takarít meg a 

kiértékelés és a dokumentáció 

során

Mérjen még hatékonyabban

•  Minden mérési  feladatra 

felszerelve: a különböző méretű 

elemek révén a helyzethez 

adaptálható az adatgyűjtő 

magassága 

•  A testo 191-T3/-T4 hosszú, 

hajlékony érzékelőivel még a 

nehezen elérhető helyeken is 

végezhetők mérések 

•   A testo 191-T4 adatgyűjtővel 

egyszerre akár két mérési 

ponton is végezhet méréseket

Bízzon műszereiben

•  Az adatgyűjtők innovatív 

kialakítása révén még az 

elemek cseréje után is 

légtömören zárnak. 

•  A csúcsminőségű alapanyagok 

és a minőségi tervezés 

kifejezetten ellenállóvá teszi a 

testo 191 adatgyűjtőket.
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Áttekintés:
Műszaki adatok

HACCP adatgyűjtők testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Mérési paraméter / érzékelő 
típus

Hőmérséklet (Pt1000) Nyomás (piezorezisztív 
érzékelő)

Méréstartomány -50 ... +140°C 1 mbar ... 4 bar 
abszolút

Pontosság ±0,2°C (-50 ... -40°C)
±0,1°C (-40 ... +140°C)

± 20 mbar

Felbontás 0,01°C 1 mbar

Memória 60.000 érték  30.000 csatornánként 60.000 érték

Mérési ciklusok 1 mp ... 24 óra

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50°C

Méretek

Adatgyűjtő kis elemmel 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Adatgyűjtő nagy elemmel 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Szonda szár 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Érzékelőcsúcs – 3 x 25 mm –

Nagy méretű elem (standard)

Elem típus ½ AA lítium

Élettartam 2.500 óra (10 mp-es mérési ciklussal 121°C-on)

Üzemi hőmérséklet -50 ... +140°C

Kis méretű elem (opcionális)

Elem típus 2 x lítium gombelem

Élettartam 250 óra (10 mp-es mérési ciklussal 121°C-on)

Üzemi hőmérséklet -20 ... +140°C



11

testo 191 komponensek Rend. sz.

testo 191-T1, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, kiolvasó adapter, 
gyári műbizonylat

0572 1911

testo 191-T2, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, kiolvasó adapter, 
gyári műbizonylat

0572 1912

testo 191-T3, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, kiolvasó adapter, 
gyári műbizonylat

0572 1913

testo 191-T4, HACCP hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, kiolvasó adapter, 
menethosszabbító, gyári műbizonylat

0572 1914

testo 191-P1, HACCP nyomás adatgyűjtő, nagy méretű elemmel és gyári műbizonylattal 0572 1916
testo 191 Professional szoftver,  a testo 191 HACCP adatgyűjtők programozásához és a mért értékek kiolvasásához
Rendszerkövetelmények: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10

0554 1911

testo 191 kis méretű multifunkciós műszertáska, a testo 191 HACCP adatgyűjtők tárolásához, szállításához, 
programozásához és a mért értékek kiolvasásához
USB kábellel és egy kiolvasó egységgel (max. 8 adatgyűjtőhöz)
A táskában egy kiolvasó egység kapott helyet. Méretek: 340 x 265 x 60 mm

0516 1901

Kiegészítők

testo 191 kis méretű elem, PEEK bevonattal. A testo 191 adatgyűjtők áramellátásához. Üzemi hőmérséklet: -20 ... +140°C 0515 1900
testo 191 nagy méretű elem, PEEK bevonattal. A testo 191 adatgyűjtők áramellátásához. Üzemi hőmérséklet: -50 ... +140°C 0515 1901
testo 191 menetes rögzítő üvegekhez és dobozokhoz 0554 0458
testo 191 tartóállvány az adatgyűjtők pozicionálásához és a stabilitás növeléséhez 0554 1906
testo 191 érzékelőfej-rögzítő (korong) a fagyasztó-szárító berendezések polcainak felületi hőmérsékletének méréséhez 
(testo 191-T3 és testo 191-T4 adatgyűjtőkhöz)

0554 1907

Rögzítőbilincs a testo 191 adatgyűjtőkhöz (5 db) 0554 0297
Kiolvasó adapter (rövid) a testo 191-T4 adatgyűjtő kiolvasó egységben történő rögzítéséhez 0554 0298

Kiolvasó adapter (hosszú) a testo 191-T1, testo 191-T2 és a testo 191-T3 adatgyűjtők kiolvasó egységben történő 
rögzítéséhez

0554 0299

ISO hőmérséklet kalibrációs bizonyítvány (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), kalibrálási pontok: -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C 0520 0141

NAH Hőmérséklet adatgyűjtő kalibrálás 4 ponton (-40...+140°C) 28 0520 0141

ISO nyomás kalibrációs bizonyítvány (testo 191-P1), kalibrálási pontok: 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025

DAkkS nyomás kalibrációs bizonylat (testo 191-P1), 
kalibrálási pontok: 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar

0520 0215

Elemek Menetes rögzítő

Érzékelőfej-rögzítő  

Rögzítőbilincs

Tartóállvány

Rendelési adatok és tartozékok
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A fekete-erdei Lenzkirchben található Testo világszinten piac-

vezető a hordozható és telepített mérési megoldások területén. 

Világszerte 3.000 alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, 

gyártásban, és marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak 

és 33 leányvállalatának. Ügyfeleinket világszerte lenyűgözzük 

nagy pontosságú műszereinkkel és innovatív megoldásainkkal, 

valamint a jövő adatmenedzsmentjével. Termékeink segíte-

nek a költségmegtakarításban, a környezetünk védelmében, az 

emberek egészségének megóvásában és az áruk, szolgáltatások 

minőségének optimalizálásában. 

Az élelmiszer-biztonság monitorozására tervezett Testo 

műszerek széles választékával garantálhatja a megfelelő 

környezeti körülmények precíz felügyeletét, így a kiemel-

kedő minőség biztosítása mellett az előírásoknak is megfelel. 

Portfóliónk adatgyűjtőkből, hőmérsékletmérőkből, sütőolaj 

minőségellenőrzőkből, pH mérőkből és még sok másból áll. 

A termőföldtől az asztalig, szúrópróbaszerű mérések vagy 

hosszú távú felügyelet: A Testo kínálatában a teljes hűtési lánc 

monitorozására talál műszereket.

Leányvállalatok

Viszonteladók

Testo élelmiszeripari méréstechnológia 
Csúcstechnológia a Fekete-erdőből

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53
Tel.:+36 1 237 1747
Fax:+36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


