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testo Saveris 2
Приклад застосування

У пекарні, м’ясному магазині, в супермаркеті чи в 

ресторані - щодня споживачі повинні бути впевнені, що 

запропоновані їм продукти харчування свіжі та мають 

бездоганну якість. Для гарантування цього, а також для 

забезпечення встановлених норм гігієни, товари, що 

швидко псуються, такі як фрукти, овочі, риба та молочні 

продукти, потрібно зберігати при бездоганних кліматичних 

умовах. Однак час, витрати та робота, пов’язані з 

тривалим моніторингом вручну критичних параметрів 

клімату, таких як температура та вологість, потребують 

все більше часу та зусиль.

Автоматизований моніторинг температури 
при виробництві, зберіганні та продажу 
продуктів харчування з testo Saveris 2.

Система моніторингу testo Saveris 2, що використовує хмарні 

технології, створює новий підхід до моніторингу температури 

та вологості та значно спрощує автоматизований збір, 

зберігання та аналіз виміряних даних. Реєстратори даних, 

встановлені у всіх критичних точках, передають виміряні дані 

по бездротовій мережі на хмарний сервіс Saveris Cloud.  Тому 

ці дані будуть доступні для вас в будь-якому місці та в будь-

який час за допомогою ПК або смартфона. 

При перевищенні граничних значень автоматично 

надсилаються попередження. Таким чином, ви зможете 

стежити за всіма основними умовами навколишнього 

середовища в холодильних і морозильних камерах, а також 

при транспортуванні їжі - дуже легко, в будь-який час і в будь-

якому місці. 
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Застосування testo Saveris 2 в харчовій сфері 

Завдання.

У торгівлі харчовими продуктами та у сфері громадського 

харчування є численні місця, де потрібно контролювати 

якість продуктів харчування. Найбільша загроза - це 

зараження небезпечними мікробами. Всі патогенні 

мікроорганізми, такі як сальмонела або кишкова паличка, 

поширюються надзвичайно швидко і можуть мати 

серйозні наслідки для здоров’я людей.

Для забезпечення безпеки харчових продуктів необхідно 

неухильно дотримуватися концепції НАССР. Зокрема, 

температура продуктів повинна постійно підтримуватися 

між визначеними верхніми та нижніми граничними 

значеннями, наприклад, нижче –18 ° C для заморожених 

продуктів або між +4 та +8 ° C для молочних продуктів. Це 

простіше сказати, ніж зробити, оскільки в робочій суєті 

досить легко щось пропустити і не помітити. Перевірка 

температури вручну часто призводить до помилок і не 

забезпечує постійну безпеку. Наслідки цього можуть 

стати критичними: під загрозою опиниться не тільки 

дотримання законодавчих норм та інструкцій, але й довіра 

клієнтів. Навіть коли перевірка вручну виконується без 

помилок, щоденне забезпечення якості, включаючи 

документування даних, вимагає багато часу та відволікає 

персонал від роботи.

Рішення.

Сучасні цифрові технології та автоматизація відкривають 

абсолютно нові можливості для моніторингу температури 

в харчовій галузі. Ручне даних з реєстраторів - це минуле: 

з системою testo Saveris 2 моніторинг параметрів клімату 

проводиться повністю автоматично. Виміряні значення 

температури та, при необхідності, вологості передаються 

на хмарний сервіс Saveris по WiFi протягом визначеного 

інтервалу часу, де вони в подальшому зберігаються. Ви 

зможете отримати доступ до збережених даних з будь-

якого місця та в будь-який час за допомогою офісного ПК 

або смартфона. Вам не доведеться встановлювати будь-

яке додаткове програмне забезпечення, оскільки для 

доступу до виміряних даних знадобиться лише звичайний 

веб-браузер. Тому всі дані будуть доступні для вас в будь-

якому місці та в будь-який час на ПК, ноутбуці, планшеті 

чи смартфоні. Чіткі функції відображення та аналізу даних 

спрощують процес моніторингу та документування. 

Навіть у випадку порушення граничних значень система 

завжди гарантує безпеку продуктів: testo Saveris 2 

попереджає відповідальних осіб за допомогою 

електронної пошти чи  SMS, щоб вони змогли негайно 

відреагувати у разі надзвичайної ситуації. Таким чином, ви 

можете зекономите свій час і гроші, і в той же час 

підвищите безпеку зберігання продуктів, оскільки 

«людська помилку» буде повністю виключена.

testo Saveris 2 – переваги з першого погляду:

• Автоматичний надійний моніторинг температури

•  Виміряні дані доступні з будь-якого місця та в будь-який 

час на ПК, смартфоні або планшеті, навіть коли ви не на 

робочому місці

•  Зекономте час та гроші з автоматичним зчитуванням 

реєстраторів даних 

•  Система легко доповнюється новими реєстраторами

•  Автоматичне інформування при перевищенні граничних 

значень або несправності обладнання

•  Дуже висока безпека даних, оскільки вони 

зберігаються в хмарі та в самому реєстраторі 

Більше інформації.

Отримайте більше інформації та корисних практичних 

порад, завітавши на наш сайт: www.testo.kiev.ua
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