
Ve¾mi zaujímavou skupinou prístrojov vo
výrobnom programe firmy testo sú zá-
znamníky � logéry, ktoré sú náhradou za
klasické termohydrografy. Testo AG pri-
chádza na trh s dvomi novými sériami
záznamníkov teploty, vlhkosti a napä-
tia/prúdu (obr. 1). Tieto záznamníky
okrem mo�nosti aktuálneho merania ponú-
kajú aj dlhodobý záznam a výnimoènú jed-
noduchos� obsluhy.

testo 175

Séria záznamníkov testo 175 obsahuje 6 prí-
strojov � malých, kompaktných záznamní-
kov teploty, vlhkosti, ale aj prúdo-
vých/napä�ových signálov z priemyselných
snímaèov so zvý�enou presnos�ou a v ma-
ximálnom poète 2 kanálov. Záznamníky ma-
jú kapacitu pamäte od 3700 do 16 000 me-
raných hodnôt. Merací cyklus sa dá
nastavi� u� od 10 s do 24 h. V�etky záznam-
níky, ktoré majú displej, je mo�né pou�i� na
zobrazenie aktuálnych meraných hodnôt,
na prezeranie zaznamenaných hodnôt, na-
stavovanie limitných hodnôt max. a min.
Zároveò sa v�dy dá odèíta�, ko¾kokrát boli
tieto hranièné hodnoty prekroèené. Ulo-
�ené dáta zostávajú bezpeène v pamäti aj
pri opotrebovaní batérie alebo pri jej výme-
ne. Rozmery sú: 82 x 52 x 30 mm.

testo 177

Séria záznamníkov testo 177 predstavuje
�väè�ieho brata� a obsahuje 5 typov zá-
znamníkov, ktoré sú urèené na záznam tep-
loty a vlhkosti s laboratórnou presnos�ou
s maximálnym poètom a� 4 vstupných ka-

nálov. Tieto prístroje sa vyznaèujú väè�ou
kapacitou pamäte a� do 48 000 meraných
hodnôt. Sú teda ideálne na dlhodobý zá-
znam. Merací cyklus sa dá nastavi� u� od
2 s do 24 h. Viackanálové záznamníky série
177 majú dvojriadkový displej, tak�e para-
lelne zobrazujú hodnoty dvoch kanálov.
Rozmery sú: 103 x 64 x 33 mm.

Pou�itie záznamníkov 
testo 175 a testo 177

Záznamníky sa vyznaèujú jednoduchou
obsluhou, sú lacné a urèené na monito-
rovanie teploty tovaru poèas prepravy
v mraznièkách/chladnièkách a chladiacich
vitrínach, boxoch alebo v skladoch. Mo�no
ich pou�i� aj na kontrolu vlhkosti v múze-
ách, domácnostiach a kanceláriách, v skla-
doch, v priemyselných aplikáciách, alebo
strojárstve.

Jednou z dôle�itých oblastí pou�itia zá-
znamníkov testo je potravinársky a farma-
ceutický priemysel, kde sa musia sledova�
zásady správnej výrobnej praxe, ako aj po-
stup orgánov potravinového dozoru nad ich
dodr�iavaním. Je to potrebné na zabezpeèe-
nie optimalizácie výroby potravín, uspoko-
jovania vý�ivových potrieb ¾udského orga-
nizmu a minimalizácie zdravotných rizík.

Správna výrobná prax je teda súhrn opat-
rení v záujme u� uvedeného � zabezpeèe-
nia výroby z h¾adiska jej optimalizácie a mi-
nimalizácie zdravotných rizík. Zásady
systému zabezpeèenia kontroly hygieny
potravín, oznaèované aj ako HACCP, popi-
suje podrobne paragraf 257. V bode d) pa-
ragrafu 257 výrobca potravín, ako aj osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré manipulu-
jú s potravinami alebo uvádzajú potraviny
do obehu, majú urèi� pozorovací a merací
systém ovládacích a ochranných opatrení
v kritických kontrolných bodoch s cie¾om
ich sústavného skúmania a sledovania. Ide
predov�etkým o sledovanie v�etkých biolo-
gických, mikrobiologických, chemických
a fyzikálnych rizík, ktorých výskyt mo�no
predpoklada� v jednotlivých krokoch výro-
by, manipulácie alebo uvádzania potravín
do obehu, urèi� potrebné preventívne opat-
renia na ich ovládanie.

Kritické limity sa najèastej�ie urèujú
pre teplotu pri tepelnom opracovaní
a spracovaní, ako termizácia, paste-
rizácia, sterilizácia, chladenie a mra-
zenie, vlhkos� vzduchu, aw hodnotu
(aktivitu vody), hodnotu pH, hodnotu
Eh (redox potenciál).

Ak nie je sledovanie nepretr�ité, v rámci
sledovania kritických kontrolných bodov je
dôle�ité zabezpeèi� takú frekvenciu sledo-
vania, ktorá zaruèí, �e kritický kontrolný
bod je pod kontrolu. Výsledky v�etkých sle-
dovaní, ktoré sa uskutoèòujú po urèitom èa-
se alebo nepretr�ite, sa musia systematicky
zapisova� v pracovnom protokole o aplikácii
systému zabezpeèenia kontroly hygieny po-
travín. Musia sa tie� overova� nielen oso-
bou, ktorá vykonáva sledovanie, ale aj zod-
povedným zamestnancom organizácie.

Orgány potravinového dozoru osobitne
kontrolujú kritické kontrolné body identi-
fikované výrobcami potravín vrátane za-
riadení spoloèného stravovania a osôb
oprávnených na podnikanie s potravinami
a uvádzajú ich do obehu, aby sa preverilo,
èi sa vykonáva potrebné sledovanie a ove-
rovanie systému zabezpeèenia kontroly hy-
gieny potravín.

U obidvoch sérií záznamníkov je mo�né
zbiera� ulo�ené údaje do �kolektora úda-
jov� testo 580. Ide o unikátne zariadenie
ve¾kosti záznamníka, ktoré prená�a zazna-
menané údaje zo záznamníka bez preru�e-
nia merania. Pomocou kolektora sa dá
zastavova� a opätovne spú��a� záznam do
pamäte záznamníkov. Umo�òuje zastavi�
meranie a preprogramova� nieko¾ko zá-
znamníkov na mieste merania. Pri opätov-
nom re�tarte sa vyu�ívajú základné dáta
prednastavené v záznamníku (merací in-
terval, trvanie merania�). Úplne naplnená
pamä� záznamníkov testo 175 alebo testo
177 sa prená�a do kolektora v priebehu
nieko¾kých sekúnd (< 30 s pri sérii testo
175 a < 90 s pri sérii testo 177). V�etky úda-
je prenesené do kolektora sa jednoducho
prená�ajú do PC pomocou programu
ComSoft 3. Po pripojení PC alebo note-
booku sa záznamníky dajú nastavi� e�te de-
tailnej�ie.
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Nové záznamníky
teploty/vlhkosti
testo 175/177 pre priemysel
Testo AG (SRN) ponúka pre ka�dé odvetvie priemyslu celú �kálu prenosných prístrojov a snímaèov do ka�dého
laboratória a prevádzky. Tieto zariadenia sa nevyhnutné na presné meranie dôle�itých velièín, na kontrolu a záznam
takých velièín, ako teplota, vlhkos� prostredia, aw hodnota, rýchlos� prúdenia, analýza spalín, detekcia plynov, otáèky,
intenzita svetla a hluku, pH hodnota, Eh hodnota (redox potenciál), koncentrácia a obsah solí a mnohé ïal�ie.

Obr.1 Záznamníky testo 175/177
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Zvlá�tnos�ou obidvoch sérií záznamníkov
je, �e majú spoloèné príslu�enstvo: rýchlu
IR tlaèiareò testo 575 a kolektor dát tes-
to 580. Tlaèiareò umo�òuje tlaèi� namera-
né údaje na papier rýchlos�ou 6 riadkov
za sekundu v tvare tabu¾ky alebo grafu bez
preru�enia merania. Aj IR tlaèiareò dovo¾u-
je preprogramova� pripojené záznamníky
na mieste merania bez potreby pripojenia
k PC alebo notebooku.

Záznamníky testo 175 a testo 177 sú osade-
né pamä�ou, ktorá zaruèuje uchovanie na-
meraných údajov aj pri výpadku napájania
alebo pri výmene batérie. Výmenu batérie
mô�e realizova� aj pou�ívate¾, èím si zabez-
peèí nepreru�ované zaznamenávanie do
pamäte aj nieko¾ko rokov. To je skutoèná
výhoda pre úèinné a kontrolné meranie.

Záznamníky pou�ívajú hodiny reálneho èasu
(RTC) s presnos�ou lep�ou ako ±2 min./me-
siac (-10 � +55 °C) a ±2 min./mesiac
(vo zvy�nom rozsahu). Robustný kryt ABS
zais�uje dokonalú ochranu proti vlhkosti
a mechanickému namáhaniu. Niektoré zo
záznamníkov majú dokonca krytie IP 68.
V�etky záznamníky mo�no in�talova�
s ochranou proti kráde�i pomocou visiace-
ho zámku.

V mnohých oblastiach priemyslu, ako je
farmaceutický alebo potravinársky, je po-
trebné pou�íva� pravidelne kalibrované prí-
stroje. Testo na po�iadanie dodáva v�etky
typy záznamníkov s kalibraènými certifi-
kátmi najvy��ej triedy DKD (testo má akre-
ditované laboratóriá pod¾a ISO 17025 na
teplotu, vlhkos�, rýchlos� prúdenia a tlak).
Ponúka taktie� lacnej�ie certifikáty ISO,
ktoré sú akceptované v�etkými audítormi
pod¾a ISO 9001, HACCP, GMP, FDA,
VDA6.1, ISO TS 16949�

Obsluha záznamníkov série testo 175
a testo 177 je realizovaná pomocou zá-
kladného programu ComSoft 3 Basic ale-
bo výkonného ComSoft 3 Professional,
ktoré umo�òujú rýchle a spo¾ahlivé ukla-
danie nameraných údajov zo záznamníkov
do PC. Mo�no naprogramova� od�tartova-
nie záznamníkov pomocou tlaèidiel na hor-
nom kryte, od zvoleného dátumu a èasu
alebo priamo z PC. Zastavenie merania sa
definuje poètom meraných hodnôt, resp.
plnou pamä�ou alebo dátumom a èasom,
a to manuálne z PC alebo cez IR tlaèiareò
testo 575, èi kolektor testo 580. Nasta-
venie re�imu kruhovej pamäte umo�òuje
realizova� nepretr�ité meranie, prièom
star�ie hodnoty sú postupne prepisované.
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K-test, s. r. o.

Letná 40, 042 60 Ko�ice
Tel./fax: 055/625 36 33
e-mail: ktest@kbc.sk
http://www.ktest.sk

S
N

ÍM
A

È
EA

P
R

E
V

O
D

N
ÍK

Y

1


