
Siguranța alimentară  
poate fi măsurată.

Verifică valorile critice, asigură calitatea produselor, conformează-te 
normelor HACCP –cu instrumentele de măsură de la Testo.
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Tehnologia de măsurare Testo vă oferă:

• Monitorizarea continuă a temperaturii în lanţul de

   producţie

• Măsurarea precisă, corectă şi rapidă, precum şi

   documentarea tuturor rezultatelor măsurătorilor

• Protejarea reputației

• Instrumente certificate în conformitate cu EN 13485

  şi instrumente de înregistrare a datelor conform 
EN12830

• Certificare HACCP internațională

De la materia primă la produsul finit pentru consum - 

tehnologia de măsurare Testo simplifică în condiţii de 

siguranţă implementarea sigură şi economică a specificaţiilor 

HACCP, indiferent de lanţul de producţie pe care îl utilizaţi.

Producție Transport Spații de depozitare
Supermarketuri &  

comerț
Brutări &
măcelarie

Restaurante & 
catering

O selecție variată de instrumente Testo pentru controlul siguranței alimentelor simplifică 

implemetarea specificaților HACCP și vă dă siguranța că depozitarea și procesarea 

produselor alimentare se face în condiții de siguranță. Tehnologia noastră de măsurare 

include înregistratoare de temperatură, termometre, testere de ulei, instrumente de 

măsura pH-ul și multe altele. De la fermă la furculiță, pentru controalele la fața locului 

sau pentru monitorizarea pe termen lung: Testo are instrumentul de măsurare pentru 

fiecare verigă din lanțul de producție.

Bunurile de preţ merită cea mai mare 
atenţie – “De la fermă la furculiţă”!

Instrumente de măsură pentru sectorul alimentar

Analiza de risc este cea mai mare

provocare în sistemul de siguranţă al

alimentelor în întreg lanţul de

producţie - “De la fermă la furculiţă”!
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Producție

•  Aplicație optimizată a tehnologiei de măsurare pentru 
   fiecare domeniu de aplicare
• Soluții de măsurare mobile și staționare
•  Calibrarea tuturor instrumentelor de măsurare folosite în
   laboratoarele noastre proprii cât și la locul măsurătorilor
• O gamă largă de sonde pentru toate aplicațiile

Supermarkets și comerț
•  Monitorizarea precisă a calității produselor
   de la livrare până la vânzare
•  Prevenirea riscurilor de sănătate pentru consumatori

Brutării și măcelarie

•  Respectarea în condiții de siguranță a normelor de calitate 
pentru produsele proaspete și perisabile din carne și 
produsele din carne congelată

• Monitorizarea automată a temperaturii în toate locațiile de      
   refrigerare
•  Citirea și documentarea wireless a valorilor măsurate
   fără nici un efort manual

Transport

•  Monitorizarea neîntreruptă a lanțului de frig și documentarea 
datelor de măsurare

•  HACCP “Analiza riscului și punctelor citice de control”  
în condiții de siguranță

• Soluții individuale, specificații client, cu testo Saveris și testo               
   Saveris 2 înregistrarea și monitorizarea datelor

Spații de depozitare
• Înregistrarea continuă a temperaturii și a umidității la    
   unul sau mai multe puncte de măsurare
•  Soluții de măsurare pentru măsurători de înaltă precizie
   în condiții extreme
• Soluții individuale, specificații client, cu testo Saveris și testo               
   Saveris 2 înregistrarea și monitorizarea datelor

Restaurante și catering

• Tehnologia rapidă și fiabilă de măsurare
•  Igienice mulțumită carcasei impermeabile
   pentru protecție TopSafe
• Calibrare în conformitate cu cele mai înalte standarde
• Gamă largă de sonde pentru toate aplicațiile
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Descrierea produselor

pH-metru cu senzor
de temperatură integrat
testo 205
• Combinarea electrodului de pH şi sonda   
   pentru măsurarea temperaturii - poate fi    
   modificată de către utilizator  
•  pH-metrul nu necesită întreținere
   mulțumită gelului electrolit

pH-metru cu senzor
de temperatură integrat
testo 206-pH1 
•  pH-metrul nu necesită întreținere
   mulțumită gelului electrolit
•  Carcasă de protecţie robustă, rezistentă la 

apă şi la maşina de spălat vase(TopSafe, 
clasa de protecție IP68)

pH-metru cu senzor
de temperatură integrat
testo 206-pH2 
•  pH-metrul nu necesită întreținere
   mulțumită gelului electrolit
•  Carcasă de protecţie robustă, rezistentă la 

apă şi la maşina de spălat vase

pH-metru cu senzor
de temperatură integrat
testo 206-pH3 
• Mufă BNC aplicabilă universal pentru   
   conectarea oricărui senzor de pH (opţional)
• Carcasă de protecţie TopSafe robustă,   
  rezistentă la apă (IP68)

Termometru cu sondă pliabilă
testo 103
•  Ideal pentru sectorul alimentar: conform 

reglementărilor HACCP și EN 13485
•  Mecanismul de pliere practic - măsurare și 

depozitare rapidă, ocupă foarte puțin spațiu 
și se potrivește în orice buzunar

Termometru cu sondă pliabilă
testo 104
• Ideal pentru sectorul alimentar: conform    
   reglementărilor HACCP și EN 13485
•  Mecanismul de pliere practic - măsurare și 

depozitare rapidă, ocupă foarte puțin spațiu 
și se potrivește în orice buzunar

Termometru compact
testo 106
•  Alarmă optică și acustică atunci când valorile 

limită înregistrate de dumneavoastră în
   intrument sunt depășite.
•  Vârf de măsurae subțire cu diametrul 2.2 mm: 

găurile de perforare sunt abia perceptibile

Termometru cu sondă pliabilă
testo 105
•  Vârfuri de măsurare interschimbabile, 

adecvatepentru măsurarea temperaturii 
în medii semi-solide, cum ar fi carnea, în 
mărfuri congelate sau vârf de măsurare lung 
(200 mm) disponibil opțional

• Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

Calitatea este măsurabilă.
Vă prezentăm instrumentele de măsură Testo pentru sectorul alimentar.

Cod produs 0563 2063  Cod produs 0563 2062  

Cod produs 0563 2061  Cod produs 0563 2051  

Cod produs 0563 0104  Cod produs 0560 0103 

Cod produs 0560 1063  Cod produs 0563 1051  
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Instrument pentru măsurarea 
temperaturii testo 926
• Măsurarea temperaturii alimentelor cu 
   sondă T/C și posibilitatea conectării unei    
   sonde radio wireless
• Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

Instrument pentru măsurarea 
temperaturii (3-canele)  
testo 735-2
• Pot fi conectate la instrument până la trei    
   sonde radio de temperatura suplimentare 
•  Atinge o precizie de sistem de până la 0,05 ° 

C, cu sondă de înaltă precizie (opțional)

Termometru cu infraroșu și 
sondă de penetrare 
testo 826-T4
• Optică 6:1 pentru măsurători rapide și   
   precise și marcaj cu 1-punct laser de    
   măsurare
• Funcție Hold și afișarea valorilor min./max.

Termometru cu infraroșu  
testo 805
• Mod de scanare pentru măsurători   
   îndelungate
•  Mic şi uşor de mânuit: încape în orice haină 

sau buzunar de pantalon

Înregistrator de temperatură
testo 184 T3
• Timp nelimitat de operare 
•  Datele de măsurare în format PDF, 

documentul de configurare, certificatul 
de calibrare din fabrică și manualul de 
instrucțiuni - toate într-un singur instrument

•  Instrument conform cu GxP, 21 CFR Partea 
11, HACCP și EN 12830

Termometru cu infraroșu 
testo 826-T2
• Optică 6:1 pentru măsurători rapide și   
   precise și marcaj cu 1-punct laser de    
   măsurare
• Funcție Hold și afișarea valorilor min./max.

Instrument pentru măsurarea 
temperaturii (3-canele)
testo 735-1
•  Cu sonde opționale pentru suprafețe, aer și 

de penetrare
• Pot fi conectate la instrument până la trei    
   sonde radio de temperatura suplimentare 

Termometru cu infraroșu și 
sondă de penetrare 
testo 104-IR
•  Instrument de măsurare în infraroșu cu 

marcare laser alocului de măsurare  și sonda 
de penetrare

• Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

Instrument pentru măsurarea 
temperaturii testo 108
•  Măsurarea temperaturii. Atât instrumentul cât 

şi sonda sunt rezistente la apă (IP67).
• Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

Instrument pentru măsurarea 
temperaturii testo 108-2
•  Include husă de protecție și 
   sondă de tip T
•  Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

Cod produs 0560 1040  Cod produs 0563 7352  

Cod produs 0560 7351 Cod produs 0560 9261  

Cod produs 0563 1082          Cod produs 0563 1080  

Cod produs 0563 8282  Cod produs 0563 8284  

Cod produs  0572 1843  Cod produs 0560 8051  
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Descrierea produselor

Sistem WiFi de 
monitorizare
testo Saveris/testo Saveris 2
 •  Sistem flexibil, cu sonde radio și / sau 

Ethernet în numeroase versiuni de sonde
• Sistem de alarmare integrat

Cod produs 

Înregistrator de temperatură
testo 175 T1
•  Ideal pentru măsurători pe termen lung: 

memorie a datelor măsurate,1 milion de 
valori, durata de viață a bateriei de până la 
3 ani.

•  Conform reglementărilor HACCP și EN 
12830, clasa de protecție IP65

  

Înregistrator de temperatură 
testo 176 T1
•    Ideal pentru măsurători pe termen lung:  

(2 milioane de valaori, 8-ani durata de viață 
a bateriei)

•  Senzor de înaltă precizie Pt100
•  Conform reglementărilor HACCP și EN 12830

Înregistrator de 
temperatură 
testo 176 H1 și H2
•  Măsurători continuue ale umidității relative, 

temperaturii și a punctului de rouă
•  Înregistrează 2 valori în același timp, de 

umiditate și temperatură.
•  Ideal pentru măsurători pe termen lung

Înregistrator de temperatură  
testo 176 T2
•  Ideal pentru măsurători pe termen lung:  
   (2 milioane de valaori, 8-ani durata de viață    
   a bateriei)
•  Senzor de înaltă precizie Pt100 
•   Conform reglementărilor HACCP și EN 

12830, clasa de protecție IP65

Tester pentru calitatea 
uleiul de gătit testo 270
•  IP65: Carcasa de protecție rezistentă la apă, 

TopSafe
• Alarme vizuale prin afișare cu iluminare   
   folosind principiul semaforului

Termometru cu infraroșu
 testo 831
• Viteză mare: două măsurători per secundă -  
   înseamnă că puteți scana paleți întregi,        
   practic, în trecere
• Marcaj cu 2-puncte laser de măsurare și 
   optică 30:1, cu suport pentru curea și baterii

Mini termometru 
rezistent la apă
•  Aplicabilitate universală - în domeniul 

alimentar, farmaceutic sau cel al
   sistemelor de încălzire și ventilație
• Include manșon de protecție și clemă de   
   fixare

Mini înregistrator de 
temperatură
testo 174 T
•  Conform reglementărilor HACCP și EN 

12830, clasa de protecție IP65
•  Analiza datelor măsurate: trei posibile 

versiuni de software, software-ul de bază 
disponibil ca download gratuit

Înregistrator de temperatură
testo 175 T2
•  Ideal pentru măsurători pe termen lung: 

memorie a datelor măsurate,1 milion de 
valori, durata de viață a bateriei de până la 
3 ani.

•   Conform reglementărilor HACCP și EN
   12830, clasa de protecție IP65
Cod produs 0572 1752  Cod produs 0572 1751  

Cod produs 0563 2750  

Cod produs 0560 8316  

Cod produs 0560 1113  

Cod produs 0572 1761  Cod produs 0572 1560  

Cod produs 0572 1765             
                    0572 1766             Cod produs 0572 1762  
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Produsele alimentare merită 
cea mai mare atenție.

Trei motive pentru Testo o tehnologie de măsurare alimentară.

Prezență în toată lumea

Acolo unde sunt respectate normele HACCP, expertiza 

Testo oferă sprijin la nivel global. Pentru noi contează să 

fim aproape de client șă să îl sprijinim. Putem realiza acest 

Precizie ridicată:  

Cu instrumente de măsurarea 

produselor alimentare Testo înseamnă 

că sunteți sigur de  respectarea 

valorilor limită.

Calitate certificată - HACCP:  

o mai mare siguranță în sectorul 

alimentar.

Igienic și adecvat pentru utilizare 

în bucătărie: toate termometrele, 

sondele și înregistratoarele alimentare 

pot fi curățate sub jet de apă, în 

conformitate cu clasa de protecție 

IP65.

Mai multe informații,  
o mai mare siguranță.

În plus, față de instrumentele de măsurare 

potrivite, aveți nevoie, de asemenea, de 

cunoștințe detaliate pentru a pune în aplicare 

HACCP în mod corespunzător. Am făcut un 

rezumat concis al celor mai importante informații 

pentru dumneavoatră.

Descărcare în mod gratuit acum de la: 

www.testo.ro/haccp  

sau pur și simplu, comandați de la distribuitorul 

de specialitate.

Ghid de buzunar pentru 

siguranța alimentară

Poster valori critice de 
temperatură

lucru prin intermediul celor  32 de filiale din toată lumea și a 

peste 80 de parteneri de distribuție. Testo este reprezentat 

peste tot în lume, având peste 2,500 de angajați.
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Testo Romania
Calea Turzii 247

            400495 Cluj Napoca
 Tel. +40 264 202 170
Fax. +40 264 202171
E-mail info@testo.ro


