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Економія витрат та забезпечення якості 
олії для смаження тестером testo 270.

Вимірювальні рішення 
Testo
Приклад застосування

Сумарні Полярні Матеріали (TPM), що містяться у 

рослинній олії, є показником її віку і якості. Рослинна олія 

забезпечує найкращу якість смаження при значеннях TPM 

від 14 і 20%. Високе значення TPM означає, що масло 

непридатне, а смажені продукти будуть низької якості. 

Крім того, при обсмажені в олії з високим TPM харчові 

продукти становлять небезпеку для здоров’я.

Ви отримуєте потрійну вигоду, коли використовуєте 

тестер олії testo 270 для регулярних перевірок значення 

TPM:

1. Ви дотримуєтеся правових положень.

2. Ви знижуєте свої витрати на олію до 20%.

3. Гарантована висока якість продуктів харчування у 

    фритюрі означає, що ваші клієнти завжди будуть 

    задоволені.

Як це працює дізнаєтеся на наступній сторінці.
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Вимірювальна задача.

Регулярний моніторинг якості рослинної олії та 

використання її в оптимальній кількості - досить 

непросте завдання.  Потрібно переривати хід суворо 

регламентованих операцій та пояснювати працівникам, 

як правильно використовувати прилад. Для виконання 

ефективних вимірювань необхідно, щоб прилад був поруч 

та завжди готовий для проведення вимірювань. Прилад 

має бути простим у використанні, щоб кожний працівник 

міг виконувати вимірювання без тривалих навчань. 

Конструкція приладу має забезпечувати легкий догляд та 

очищення.

Рішення.

Ваша робота ще ніколи не була такою простою, як з 

тестером олії для смаження testo 270. Ввімкніть прилад, 

занурьте зонд в гарячу олію, і готово – прилад починає 

вимірювання. Керування тестером здійснюється за 

допомогою чотирьох кнопок. Ергономічний дизайн 

забезпечує зручну і безпечну роботу. Граничні значення 

TPM можна налаштувати індивідуально у відповідності 

до регіональних стандартів та захистити за допомогою 

паролю. Зручності в роботі додає великий інформативний 

дисплей з підсвічуванням. Дисплей блимає доти, поки не 

буде досягнуто стабільне значення. Концентрація TPM 

відображається не тільки у відсотках, а й сигналізується 

підсвічуванням дисплея зеленим, жовтим або червоним 

кольором. Таким чином, персонал може швидко оцінити 

якість масла і не тримати у пам’яті цифри допустимих 

значень.

Спочатку вимірювання після цього промивка сенсору і фінальне витирання досуха. 

testo 270 має клас захисту IP65, тому його після 

вимірювання можна мити під проточною водою. Те ж саме 

відноситься до високоміцного вбудованого сенсора. Для 

очищення приладу можна використовувати м’які миючі 

засоби.

Перевага.

Тестер олії для смаження testo 270 гарантує, що олія 

і продукти, приготовлені в ній є найвищої якості. 

Регулярні вимірювання запобігають тому, що олія може 

бути замінена занадто рано або занадто пізно. Це дає 

можливість знизити споживання олії до 20%, і тим самим 

значно заощадити витрати.

Більше інформації.

Більш детальну інформацію та відповіді на всі ваші 

запитання з приводу якості олії для смаження і testo 270 

на www.testo.kiev.ua

Приклад розрахунку:

Споживання олії в місяць:  1 000 л

Вартість літру олії:  31 грн.

Вартість олії за рік (12 місяців) 372 000 грн.

20 % економія за рік:  74 400 грн.
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