
HACCP
siguranța alimentară
garantată de Testo 

Instrumente de măsură de la Testo care îndeplinesc complet

cerințele HACCP pentru o siguranță maximă în sectorul alimentar.



De ce HACCP?

Certificarea HACCP a instrumentelor Testo

Produsele
alimentare
merită cea
mai mare
atenție.

Obiectivul acestui concept este minimalizarea bolilor cauzate de alimente. Alimentele trebuie să fie sigure pentru 

consumator. Prin analiză se diagnostichează acele pericole specifice care pot afecta siguranța unui produs 

alimentar. Pentru prevenirea şi ţinerea sub control a acestor pericole se determină în cadrul procesului de producţie 

punctele în care se indică efectuarea unui control specific.

Instrumentele de măsură de la Testo au obținut certificarea internațională HACCP, începând cu data de 14 iunie 

2018. Acest lucru înseamnă că Testo este singura companie din sectorul său din toată lumea care îndeplinește 

directivele stricte privind siguranța alimentară și tehnologia de măsurare, cu calificativul de „alimente sigure” foarte 

apreciate la nivel internațional. Când aceste instrumente de măsurare sunt folosite de către dezvoltatorii de afaceri 

din industria alimentară, aceștia pot fi siguri că îndeplinesc complet cerințele HACCP stabilite de lege și obțin astfel 

siguranță maximă.

 

 

 

Igienic și adecvat pentru 
utilizare în bucătărie: aproape 
toate termometrele, sondele și 
înregistratoarele alimentare pot fi 
curățate sub jet de apă, în 
conformitate cu clasa de protecție 
IP65.     

Calitate certificată - HACCP: 
o mai mare siguranță în sectorul 
alimentar. 

Precizie ridicată: Cu instrumente 
pentru măsurarea produselor 
alimentare Testo înseamnă că sunteți 
sigur de respectarea valorilor limită.    



Termometru cu sondă pliabilă

•  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

Cod produs 0560 0103 

Termometru cu sondă pliabilă

• 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

Cod produs 0563 0104 

Termometre certificate HACCP

Termometru cu infraroșu și 
sondă de penetrare 

•  Instrument de măsurare în infraroșu cu 
marcare laser a locului de măsurare  și sonda 
de penetrare

• Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

Cod produs 0560 1040 

Termometru cu sondă de penetrare

• 

• 

 
Echipat standard cu o sondă robustă
pentru măsurări în produse solide
Poate fi echipat opțional cu o sondă de temperatură
tip tirbușon sau o sondă de penetrare alungită

• Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

Cod produs 0563 1051 

Termometru compact

•  Alarmă optică și acustică 
atunci când setate de dumneavoastră în
instrument sunt depășite

• 
 găurile de perforare sunt abia perceptibile

Cod produs 0560 1063 

Instrument pentru măsurarea 
temperaturii 

• 
 
Măsurarea temperaturii. Atât 
instrumentul cât şi sonda sunt rezistente la 
apă (IP67).

• Conform reglementărilor HACCP și EN 13485

        Cod produs 0563 1080 

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

Cod produs 0560 1113 

Termometru cu infraroșu și 
sondă de penetrare 

• Optică 6:1 pentru măsurători rapide și   
   precise și marcaj cu un punct laser de    
   măsurare
• Funcție Hold și afișarea valorilor min./max.

Cod produs 0563 8284 

producție transport brutării și
măcelării

supermarket
și comerț

restaurant
și catering

spații de
depozitare

preț: 219 lei + TVA preț cu etalonare: 308 lei + TVA

preț: 531 lei + TVA preț cu etalonare: 709 lei + TVA

preț: 214 lei + TVA preț cu etalonare: 303 lei + TVA

preț: 138 lei + TVA preț cu etalonare: 227 lei + TVA preț: 674 lei + TVA preț cu etalonare: 852 lei + TVA

preț: 432 lei + TVA preț cu etalonare: 521 lei + TVA

preț: 427 lei + TVA preț cu etalonare: 516 lei + TVA

preț: 380 lei + TVA preț cu etalonare: 469 lei + TVA



Data loggere certificate HACCP

producție transport brutării și
măcelării

supermarket
și comerț

restaurant
și catering

spații de
depozitare

Mini înregistrator de 
temperatură

•  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

Cod produs 0572 1560 

Înregistrator de temperatură

• 
 
Înregistrator de temperatură cu un
canal intern, cu memorie pentru 1 milion
de valori și durata de viață a bateriei de 3 ani

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

  Cod produs 0572 1751 

Înregistrator de temperatură

• 
 
Înregistrator de temperatură cu două
canale, un canal intern si unul extern,
cu memorie pentru 1 milion de valori

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

Înregistrator de temperatură 

•    Înregistrator de temperatură cu un canal
intern cu senzor de temperatură foarte precis
(Pt100), memorie pentru 2 milioane de valori
de măsurare și durata de viață a bateriei de
până la 8 ani

 

 

•  Conform reglementărilor HACCP și EN 12830
Cod produs 0572 1761 

Înregistrator de 
temperatură 

•  Inregistratoare de temperatură și umiditate
relativă cu sau fără display cu posibilitatea
de conectare a două sonde externe de
temperatură și umiditate

 

•  Ideal pentru măsurători pe termen lung

Cod produs 0572 1765 / 0572 1766            

Înregistrator de temperatură  

•  Inregistrator de temperatură
cu două canale externe cu memorie
pentru 2 milioane de valori

 

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

Cod produs 0572 1762

*detaliile se pot furniza la cerere

 

Sistem WiFi de 
monitorizare

 •  Sistem flexibil, cu sonde radio și / sau 
Ethernet în numeroase versiuni de sonde

• Sistem de alarmare integrat

Mai multe detalii despre data loggerele
de la Testo găsiți pe www.testo.ro

preț: 237 lei + TVA

preț: 730 lei + TVA

preț: 1.479 lei + TVA preț: 2.010 lei + TVA

preț: 2.176 lei + TVA

preț: 1.460 lei + TVA

preț: 584 lei + TVApreț cu etalonare: 326 lei + TVA

preț cu etalonare: 819 lei + TVA

preț cu etalonare: 1.657 lei + TVA

preț cu etalonare: 1.549 lei + TVA

preț cu etalonare: 2.149 lei + TVA

preț cu etalonare: 2.315 lei + TVA

preț cu etalonare: 673 lei + TVA



Alte instrumente de la Testo

producție transport brutării și
măcelării

supermarket
și comerț

restaurant
și catering

spații de
depozitare

pH-metru pentru
măsurări direct în produs

• pH-metru robust cu compensare de temperatură
   pentru măsurarea în produse solide  
•  electrodul de pH poate fi înlocuit cu ușurință

de către utlizator

Cod produs 0563 2051 

pH-metru pentru
produse lichide

• 
 
pH-metru cu vârf rotund, cu compensare de
temperatură, pentru măsurarea în produse lichide

• 
 
Carcasă de protecţie robustă, rezistentă la 
apă (TopSafe, clasa de protecție IP68) 

Cod produs 0563 2061 

pH-metru pentru
produse semisolide

•  pH-metru cu vârf conic, cu compensare de
temperatură, pentru măsurarea în
produse semisolide

• 
 
Husă de protecţie robustă, rezistentă la 
apă şi la maşina de spălat vase

Cod produs 0563 2062 

pH-metru cu senzor
de temperatură integrat

• Mufă BNC aplicabilă universal pentru   
   conectarea oricărui senzor de pH (opţional)
• Carcasă de protecţie TopSafe robustă,   
  rezistentă la apă (IP68)

Cod produs 0563 2063 

preț: 1.072 lei + TVA

preț: 967 lei + TVA preț: 470 lei + TVA

preț: 579 lei + TVA
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